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लिषर् : अलततम नलतजा प्रकालशत गरिएको बािे । 

  प्रस्  ु मिषयिा यस कायाालयको मिम  २०७८।०८।१४ ग े प्रकामश  सचूना बिोमिि सुपिीिेक्षक ि गणक 

पदको मलमख  परीक्षा  था अन् रिा ााबाट प्राप्त भएको सिमस्िग  प्राप्ताङ क बिोमिि  सफल हुने योग्य ाक्रि अनसुार 

 पमशलका उम्िेदिारहरुको अमन् ि नम िा प्रकाशन गररएको िानकारी गराईन्छ । 

तपलशिः 

क. सुपिीिेक्षक पद तर्य ः 

क्र.सं. िोि नं. उम्मेदिािको नामथि ठेगाना कैलर्र्त 

१ S10 िनुा खनाल दिक-१० सफल 

२ S7 मबमन ा काकी दिक-४ सफल 

३ S11 राोमह  थापा दिक-९ बैकल्पिक 

४ S9 भोि कुिारी खम िडा दिक-१० बैकल्पिक 
 

ख. गणक पद तर्य ः 

क्र.सं. िोि नं. उम्मेदिािको नामथि ठेगाना कैलर्र्त 

१ G72 राि प्रसाद खम िडा दिक-८ सफल 

२ G7 अमशष न्यौपान े दिक-४ सफल 

३ G73 रर ा कोइराला दिक-१० सफल 

४ G81 रोमह  थापा दिक-९ सफल 

५ G31 ज्ञानशे न्यौपान े दिक-१० सफल 

६ G90 सिुन मबष्ट दिक-६ सफल 

७ G82 लोकेन्र दिी दिक-२ सफल 

८ G62 भिुन साकी दिक-७ सफल 

९ G91 सिुन बुढाथोकी उदयपरु सफल 

१० G30 िीबन चडुाल दिक-१ सफल 

११ G33 मटकाराि पािक दिक-४ सफल 
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१२ G48 पिुा शाह दिक-७ सफल 

१३ G34 मडकेन खड का  ाप्लेिङु-६ सफल 

१४ G83 मिनोद बराल दिक-६ सफल 

१५ G70 रािन पाण्डे षडानन्द-१४ बैकमपपक 

१६ G68 रमबना बाह्रकोटी दिक-५ बैकमपपक 

१७ G66 रमि ा सापकोटा दिक-२ बैकमपपक 

१८ G59 बालकृष्ण लम्िेल दिक-३ बैकमपपक 

१९ G63 िदन भण्डारी दिक-५ बैकमपपक 

 

नोटिः सफल भएका उम्िेदिारहरुले यो सचुना प्रकामश  भएको ७ मदन मभत्र किाचारी प्रशासन शाखािा सम्पका  राख्नहुुन 

िानकारी गराईन्छ । 

 

 

...................................... 

यज्ञराि मनरौला 

बररष्ठ प्रशासकीय अमिकृ  

 

 


