
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८१४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१० 

कर्मचारी सञ् चय  कष कष यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  नायि मुख्य अलधकृत तह: दश ौं सेवा/सरू्ह/उपसरू्हः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लर्लतः २०७४।११।२९ र ३० गते नलतजा प्रकाशन गने काय ामिय ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९/०७३-७४ 

लकलसर्ः आ.प्र. 
र्ाग पद संख्ाः १ 

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः १ 

अन्तवामतामकष िालग छनौट भएकष संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रषि नं. उिेदवारकष नार्, थर िावु/आर्ाकष नार् िाजेकष नार् 

1.  1 अर्जुनकज मार गौतम कृष्णप्रसाद/तजलसादेवी पशजपतत 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा)  

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८१५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१० 

कर्मचारी सञ् चय  कष कष यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ प्रबिक तह: नि ौं सेवा/सरू्ह/उपसरू्हः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लर्लतः २०७४।११।२९ र ३० गते नलतजा प्रकाशन गने काय ामिय ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १०/०७३-७४ 

लकलसर्ः आ.प्र. 
र्ाग पद संख्ाः २ 

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः १२ 

अन्तवामतामकष िालग छनौट भएकष संख्ाः ४ 
 

ि.क्र.नं. रषि नं. उिेदवारकष नार्, थर िावु/आर्ाकष नार् िाजेकष नार् 

1.  1 दशशन भट्टरार्श दवुाशसा/बन्दना श्रीप्रसाद 

2.  4 नगेन्रप्रसाद पौडेल कृष्णप्रसाद/रमादेवी धनलाल 

3.  6 महेन्रराज शाक्य ज्ञानरत् न/सानमुाया ध्वोजनरनसं 

4.  11 वीरेन्र पौडेल भखिववलास/साधनादेवी चक्रपाणी 
  

 

..................... 
(रामचन्र बन्जारा)  

 

..................... 
(रुकु शमाश पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८१६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१० 

कर्मचारी सञ् चय  कष कष यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रबिक तह: आठ ौं सेवा/सरू्ह/उपसरू्हः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लर्लतः २०७४।११।२९ र ३० गते नलतजा प्रकाशन गने काय ामिय ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ११/०७३-७४ 

लकलसर्ः आ.प्र. 
र्ाग पद संख्ाः १ 

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः १४ 

अन्तवामतामकष िालग छनौट भएकष संख्ाः २ 
 

ि.क्र.नं. रषि नं. उिेदवारकष नार्, थर िावु/आर्ाकष नार् िाजेकष नार् 

1.  1 शखशकुमार देवकोटा चक्रपाणी/तारादेवी मोहनप्रसाद 

2.  13 खशवराज पौडेल तोयनाथ/गंगादेवी नललाबल्लभ 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा)  

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८१७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१० 

कर्मचारी सञ् चय  कष कष यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ शािा अलधकृत तह: सात ौं सेवा/सरू्ह/उपसरू्हः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लर्लतः २०७४।११।२९ र ३० गते नलतजा प्रकाशन गने काय ामिय ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १२/०७३-७४ 

लकलसर्ः आ.प्र. 
र्ाग पद संख्ाः ३ 

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः २२ 

अन्तवामतामकष िालग छनौट भएकष संख्ाः ६ 
 

ि.क्र.नं. रषि नं. उिेदवारकष नार्, थर िावु/आर्ाकष नार् िाजेकष नार् 

1.  3 अननलकुमार झा लक्ष्मीकान्त/मखुन्िकादेवी सत्यदेव 

2.  7 उमेशप्रसाद सवेुदी सहकुल/शान्ता रामप्रसाद 

3.  6 गीता खशवाकोटी वालकृष्ण/नन्दमाया खशवलाल 

4.  4 भरतकुमार साउद नयननसंह/गंगादेवी नवलनसंह 

5.  2 यवुराज शे्रष्ठ दलबहादरु/ठदलकुमारी धननारायण 

6.  28 रामहरर गौतम ननलकण्ि/नसतादेवी मणीकण्ि 

  

 

..................... 
(रामचन्ि बन्जारा)  

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८१८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१० 

कर्मचारी सञ् चय  कष कष यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  शािा अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/सरू्ह/उपसरू्हः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लर्लतः २०७४।११।२९ र ३० गते नलतजा प्रकाशन गने काय ामिय ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १३/०७३-७४ 

लकलसर्ः आ.प्र. 
र्ाग पद संख्ाः ३ 

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः ३० 

अन्तवामतामकष िालग छनौट भएकष संख्ाः ७ 
 

ि.क्र.नं. रषि नं. उिेदवारकष नार्, थर िावु/आर्ाकष नार् िाजेकष नार् 

1.  33 अमरकुमार वव.क. नामे/हररकलादेवी डण्डे 

2.  36 गणेश शे्रष्ठ देवबहादरु/सरस्वती वलभद्र 

3.  10 ठदपेन्द्द्रनारायण साह ववरेन्द्द्रनारायण/फुलमैनदेवी फरेबी 

4.  31 मीना बस्नेत योगराज/गोमा नभमबहादरु 

5.  46 राधा कण्डेल नारायण/लीलावती पूर्षोत्तम 

6.  28 लनलता पाण्डे केदारनाथ/सानबत्री काखशनाथ 

7.  14 सनबता अयााल एकनारायण/गमुादेवी भगदत्त 

  

 

..................... 
(रामचन्द्द्र बन्द्जारा)  

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८१९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१० 

कर्मचारी सञ् चय  कष कष यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  शािा अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/सरू्ह/उपसरू्हः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लर्लतः २०७४।१२।१ र २ गते नलतजा प्रकाशन गने काय ामिय ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १४-१५/०७३-७४ 

लकलसर्ः खुला महिला आ.ज. 

र्ाग पद संख्ाः २ १ १ 

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः ११८ 

अन्तवामतामकष िालग छनौट भएकष संख्ाः ४ २ ० 
 

ि.क्र.नं. रषि नं. उिेदवारकष नार्, थर िावु/आर्ाकष नार् िाजेकष नार् सर्ावेशी 

1.  54 एकता बस्ताकोटी गणेश/र्इश् वरी रामकृष्ण महहला 

2.  403 नहवन ढंुगाना माधवप्रसाद/यसोदा जयप्रसाद खलुा 

3.  93 महेन्द्रकुमार शमाइ रामलाल/पावइती गंगाराम खलुा 

4.  472 रञ् जना नेपाल रेवतीरमण/वेदकुमारी पद्मलाल महहला 

5.  3010 रमेश पंगेनी तलुसीराम/भोलाकुमारी शानलकराम खलुा 

6.  425 सनुनल कणेल रामप्रसाद/नानीछोरी टेकनाथ खलुा 
  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा)  

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८२० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१० 

कर्मचारी सञ् चय  कष कष यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  शािा अलधकृत(कानून) तह: छैठ ौं सेवा/सरू्ह/उपसरू्हः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लर्लतः २०७४।११।२७,२८ र २९ गते नलतजा प्रकाशन गने काय ामिय ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १६/०७३-७४ 

लकलसर्ः खुला 
र्ाग पद संख्ाः १ 

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः २६ 

अन्तवामतामकष िालग छनौट भएकष संख्ाः २ 
 

ि.क्र.नं. रषि नं. उिेदवारकष नार्, थर िावु/आर्ाकष नार् िाजेकष नार् 

1.  3 जनक पोखरेल ठिवाकर/नेत्रकुमारी एकािेव 

2.  34 पववत्राकुमारी थापा कृष्णबहािरु/यशोिािेवी कणणबहािरु 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा)  

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
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