
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३७० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 (प्रशासन) तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।५ र ६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६४/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    १० 

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  13 खिरखजजवी थापा प्रमेबहादरु  सनमान खलुा 

2.  20 रामकुमार जयौपाने रुद्रप्रसाद  गंगाराम खलुा 

3.  17 सदुनप्रसाद ढुङ्गाना कृष्णप्रसाद  रामप्रसाद खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३७१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।५ र ६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६५/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः     ४ 

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  4 खिरखजजवी थापा प्रमेबहादरु  सनमान खलुा 

2.  5 सनुनल संजेल गोपालकृष्ण  नजदलाल खलुा 

3.  2 सशुील अनिकारी घनश्याम  िीरञ्जीवी खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३७२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  उपप्रबिक (चाटार्ा एकाउने्टण्ट) तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा(CA) 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।५ र ६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६६-६७/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः           ६ 

छनौट भएको संख्ाः ३ २ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  6 कववता चौधरी ध्रवुनारायण  राजमनप्रसाद खलुा, मवहला 

2.  16 प्रनतष्ठा ररजाल ववष्णपु्रसाद  बोलनाथ खलुा, मवहला 

3.  3 हरीदत्त जोशी अम्बादत्त  खशवदत्त खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३७३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।३ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  उपप्रबिक (कानून) तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, कानून 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।७ र ८ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६८/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः     ३ 

छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  6 इश्वरवन्ध ुगौतम खगेश्वर  निमलाल खलुा 

2.  5 ममता महजजन मोक्षबहादरु  नरबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाज पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३७४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।३ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक (प्रशासन) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१८ र १९ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६९-७१/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - १ - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                           ९५ 

छनौट भएको संख्ाः ३ ३ - ० - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  160 उनमिला नगरी रोबतीप्रसाद  यामलुाल महहला 

2.  3 गीता शमाि केशवराज  पनुाराम महहला 

3.  161 रहवलाल खिनमरे हहरामणी  हेमलाल खलुा 

4.  235 राजेश नसलवाल जयकृष्ण  हिकादत्त खलुा 

5.  255 हवरेन्द्रबहादरु चन्द्द बहादरु  मनन खलुा 

6.  45 सारदाकुमारी अनिकारी पदमप्रसाद  लक्ष्मीकान्द्त महहला 
 

 
..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयिप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३७५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।३ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक (िेिा) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१२ र १३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ७२-७४/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ १ - - - १ - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                                       ७४ 

छनौट भएको संख्ाः ६ ३ - - - २ - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  16 केशव बजगाई रामप्रसाद  रामनननि अपाङ्ग 

2.  33 नारायणी नगरी ज्ञानेन्द्रकुमार  सैनध्वज खलुा, महहला 

3.  190 ननलम काकी ननश्वर  टेकबहादरु महहला 

4.  141 भैरबबहादरु रावल गोपालनसं  कम्माने खलुा 

5.  161 रनबलाल खिनमरे हहरामणी  हेमलाल खलुा 

6.  106 रमेश शमाा नतवारी वासदेुव  कुलप्रसाद खलुा, अपाङ्ग 

7.  245 राजकुमारी के .सी.  मदन  पणुाबहादरु महहला 

8.  197 हवश्वठदप अयााल नन्द्दप्रसाद  वोिराज खलुा 

9.  133 सवुाशप्रसाद नतमल्सेना इन्द्रप्रसाद  जयप्रसाद खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक (कानून) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, लिलिध, कानून 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१२ र १३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ९१/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः २९       

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  16 चन्द्रबहादरु अयााल कृष्णबहादरु तोयबहादरु खलुा 

2.  5 नडल्लीप्रसाद अनिकारी गंगाप्रसाद पदमलाल खलुा 

3.  55 दीपा न्द्यौपाने गंगादत्त गेगनाथ खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३७७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक (लसलभि इलिलनयर) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इलिलनयर, लसलभि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१० र ११ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ७७/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    १७ 

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  9 आखशष के .सी.  गोरखनाथ  िाकुरप्रसाद खलुा 

2.  7 ननममला जोशी नडखललराज  खगेन्द्रराज खलुा 

3.  3 भवुन अनिकारी बठरप्रसाद  ववष्णपु्रसाद खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयमप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३७८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक (इिेखरि कि इलिलनयर) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ्ग, इिेखरि कि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१० र ११ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ७८-७९/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ९      

छनौट भएको संख्ाः ३ १ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  9 अर्चना खिनमरे ववष्णपु्रसाद प्रयागदत्त खलुा, मवहला 

2.  31 खर्न्तन कोइराला वकरणप्रसाद रामहरी खलुा 

3.  3 ठदनलप साह मेि ु दखुा खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाच पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयचप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखर्व 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३७९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक  

(इिेक्ट्र ोलनक्स एण्ड कमु्यलनकेसन) 

तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ्ग,  

इिेक्ट्र ोलनक्स एण्ड कमु्यलनकेसन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१२ र १३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८०/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः २८       

छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  72 ऋषिराम शमाा दगुााप्रसाद एकनारायण खलुा 

2.  73 मदन न्यौपाने कृष्णबहादरु देवप्रसाद खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

पलन  उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

 

पदः  सहायक प्रबिक (केलमकि इख जलनयर) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, इख जलनयररङ्ग, केलमकि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१२ र १३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८१/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १       

छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - 
 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक (इन्भारोमेन्टि इलिलनयर) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ्ग, इन्भारोमेन्टि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१२ र १३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८२-८३/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  १३      

छनौट भएको संख्ाः २ १ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  8 अरुण खनाल भानभुक्त अग्नीप्रसाद खलुा 

2.  3 रखजता गौतम राज ु नारायणप्रसाद खलुा, महहला 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

पलन  उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

 

पदः  सहायक प्रबिक (पेटर ोलियम इख जलनयर) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, इख जलनयररङ्ग, पेटर ोलियम 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१२ र १३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८४-८५/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  १      

छनौट भएको संख्ाः ० ० - - - - - 
 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक (इलिलनयर) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ्ग, इन्डखरि यि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।५ र ६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८६/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ३९       

छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  17 प्रशान्त भट्टरार्इ नवराज फखिन्रप्रसाद खलुा 

2.  12 समुन पडुासैनी परुुषोत्तम कृष्िहरी खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।५ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक (ल्याि) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, ल्याि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।५ र ६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८७-८८/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  १९      

छनौट भएको संख्ाः ४ २ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  48 अखबिका राजवंशी जीवनप्रसाद पल्टु महहला 

2.  4 प्रनतभा महजजन सनतकुमार खशवलाल खलुा, महहला 

3.  16 प्रदीपकुमार पाण्डे राजेश् वरी नरेश खलुा 

4.  3 खशवहरी आचायज यमप्रसाद तोयनारायण खलुा 

5.  22 संजय दाहाल माधवप्रसाद हवष्णपु्रसाद खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाज पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

पलन  उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

 

पदः  सहायक प्रबिक (कम्प्युटर) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, लिलिि, कम्प्युटर, आइटी 

इख जनयररङ्ग 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१२ र १३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८९-९०/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - - - १ १ - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः     १४   

छनौट भएको संख्ाः - - - ० ० - - 
 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।४ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  सहायक प्रबिक (कानून) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, लिलिध, कानून 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१२ र १३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ९१/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः २९       

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  16 चन्द्रबहादरु अयााल कृष्णबहादरु तोयबहादरु खलुा 

2.  5 नडल्लीप्रसाद अनिकारी गंगाप्रसाद पदमलाल खलुा 

3.  55 दीपा न्द्यौपाने गंगादत्त गेगनाथ खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।५ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 सहायक (प्रशासन) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।२२ र २३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ९२-९३/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ४४४      

छनौट भएको संख्ाः ७ ७ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  191 अननतादेवी खिनमरे निनोदकुमार कर्णिहादरु महहला 

2.  197 कमला रार्ण सरोजकुमार चन्द्रिहादरु महहला 

3.  17 गीता शमाण केशवराज पनुाराम महहला 

4.  592 जयराम गजरेुल रेतनाथ नललानाथ खलुा 

5.  229 मधमुास कोहवद पनु निरिहादरु तलुाराम खलुा 

6.  306 मननषा पहाडी टेकनाथ िेदनाथ महहला 

7.  974 मीना पन्द्थी परशरुाम छवीलाल महहला 

8.  495 मोहनहवक्रम खड् का जोखे प्रताप खलुा 

9.  701 यवुराज थापा यामिहादरु धनिहादरु खलुा 

10.  1161 राजकुमारी के.सी. मदन पूर्णिहादरु महहला 

11.  984 लक्ष्मीप्रसाद जोशी रिनुाथ कानसराम खलुा 

12.  1165 हवरेन्द्रिहादरु चन्द्द िहादरु मनन खलुा 

13.  154 हवष्र् ुपौडेल लोकनाथ हटकाराम खलुा, महहला 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।५ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 सहायक (िेिा) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१५ र १६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ९४-९९/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ १ १ १ - १ १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    २८८    

छनौट भएको संख्ाः ७ ५ ३ ४ - ३ ५ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  638 अननता खत्री रववन्द्रववक्रम टेकबहादरु मवहला 

2.  909 अन्द्जना दाहाल धनप्रसाद एकप्रसाद मवहला 

3.  66 केशव बजगार्इ रामप्रसाद रामनननध अपाङ्ग 

4.  499 केशवबहादरु गाहा रामबहादरु कर्इबहादरु आ.ज. 

5.  5 नगता शमाइ केशवराज पनुाराम मवहला 

6.  519 चन्द्रबहादरु आले दलबहादरु मानबहादरु आ.ज. 

7.  99 जीवन के.सी. खड् गबहादरु लालबहादरु वप.क्षे. 

8.  804 नडल्लीराज देबकोटा रुरप्रसाद दगुाइप्रसाद अपाङ्ग 

9.  817 तेजराज नतमखल्सना चन्द्रबहादरु टंकबहादरु खलुा 

10.  815 नपेृश बडुथापा हरीबहादरु भैरवबहादरु वप.क्षे. 

11.  609 परेकबहादरु वढुा रत् न धनराज वप.क्षे. 

12.  140 पेम्बा शेपाइ ल्हाक्पा नोबुइ आ.ज. 

13.  396 फनडन्द्र ढुङ्गाना धमइलाल बाखर्वेलास खलुा 

14.  547 भैरबबहादरु रावल गोपालनसं कम्माने वप.क्षे. 

15.  640 माधवप्रसाद भट्ट वंशी प्रताप खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

16.  794 राजकुमारी के.सी. मदन पूर्इबहादरु खलुा, मवहला 

17.  167 रामकुमार महतो लक्ष्मर् अशेश् वर मधेसी 

18.  642 रेकमबहादरु थापा अवकलबहादरु टेकबहादरु खलुा 

19.  372 रमेश शमाइ नतवारी वासदेुव कुलप्रसाद अपाङ्ग 

20.  247 रेशमा महतो प्रहलाद कौलेश् वर मवहला, मधेसी 

21.  24 लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय मननकेश रामनाथ खलुा, वप.क्षे. 

22.  231 ववनोद ववष्ट धननश् वर नामदेव खलुा 

23.  507 श् यामवाव ुसाह वकसोरर रुयल मधेसी 

24.  518 सन्द्तोषकुमार साह सयुइनारायर् डोमी मधेसी 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३८९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।५ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 सहायक (इिेखरि क इख ज.) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ, इिेखरि कि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१५ र १६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १००/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ९       

छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  28 खशबराज बस्नेत शखशराम कमारो खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३९० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।५ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 सहायक (लसलभि इख ज.) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ, लसलभि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१५ र १६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १०१-१०२/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  २५      

छनौट भएको संख्ाः ३ ० - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  32 ननरजकुमार खड् का नारायणबहादरु कणणबहादरु खलुा 

2.  14 प्रकाश धामी जयनसंह धननसंह खलुा 

3.  85 मानबहादरु नसंह हररबहादरु दलबीर खलुा 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३९१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।५ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 सहायक (मेकालनकि इख ज.) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ, मेकालनकि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१५ र १६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १०३/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - - १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः   १२     

छनौट भएको संख्ाः - - १ - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  16 निमनारायण कवंर थारु बेचपु्रसाद छोटकार्इ आ.ज. 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३९२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।५ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 प्रयोगात्मक र अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक (ल्याि) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, ल्याि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १०४-१०७/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ - १ १ - १ - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    ११४    

छनौट भएको संख्ाः १० - ८ ७ - २ - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  226 अननता थापा खिस कृष्णबहादरु धनबहादरु आ.ज. 

2.  224 उत्तम चौलागार्इ टंकप्रसाद नानीबाब ु खलुा 

3.  49 खेनमन्द्र राना रेखखराम गम्बर आ.ज. 

4.  118 ठदपेश पंनडत माधव खसुीलाल मधेसी 

5.  1 ठदपेश नलम्ब ु(नलबाङ्ग) नबरबहादरु मानबहादरु खलुा, आ.ज. 

6.  227 नरेश देवकोटा नतलोत्तम वालकृष्ण अपाङ्ग 

7.  63 नेत्रबहादरु भण्डारी बालाराम लछु खलुा 

8.  158 बोधराज नतनमखससना नयनदत्त दनधराम खलुा 

9.  116 मनोजकुमार अनधकारी सरेुश भोला खलुा, मधेसी 

10.  194 मकेुश यादव सरेुन्द्र रघवुीर मधेसी 

11.  193 राकेशकुमार साह जामनुप्रसाद दशरथ मधेसी 

12.  106 ररना पाल रामबहादरु बहादरु खलुा 

13.  155 रेखजना मानन्द्धर रामहरी जगतबहादरु आ.ज. 

14.  61 िवणकुमार साह ब्रहमा खशव मधेसी 

15.  150 सनजुा िेष्ठ गोपाल एकनारायण आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

16.  113 सन्द्तोषकुमार साह बेचन खशवटहल मधेसी 

17.  25 सनमता महजइन बावरुाजा चौधीनारायण खलुा, आ.ज. 

18.  68 सम्झना नसंह महेन्द्र जगुार् मधेसी 

19.  12 सचुना आचायइ नरेन्द्रराज कुलराज खलुा 

20.  145 सनुनल चौधरी लक्ष्मीप्रसाद झप्टु आ.ज. 

21.  225 सनुनल वासकुला कृष्णहरर कृष्णभक्त आ.ज. 

22.  151 समुन कटुवाल नतलकबहादरु धनराज खलुा 

23.  54 सवुास काफ्ले काशीप्रसाद देवाखर खलुा 

24.  57 हेमन्द्त भट्टरार्इ सोमनाथ जयनारायण अपाङ्ग 

 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३९३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 प्रयोगात्मक र अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 
 

पदः  िररष्ठ सहायक (कम्प्युटर) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लिलिध, कम्प्युटर आइ.टी. 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १०८-११०/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ - - - १ - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    १८२    

छनौट भएको संख्ाः ७ ६ - - - २ - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  302 अजय साह महेन्द्र चलु्हार्इ खलुा 

2.  291 अखस्मता पन्द्त र्न्द्रप्रसाद दगुाइलाल महहला 

3.  285 कमल हवष्ट र्न्द्रबहादरु ठदगे खलुा 

4.  145 करुणाकुमारी चौधरी प्रमेबहादरु ठदरुवाबहादरु महहला 

5.  76 ठदपक सवेुदी वहुिप्रसाद अनन्द्तराम खलुा 

6.  212 हप्रयंकाकुमारी साह राजहकशोर जनमरी महहला 

7.  313 मंगेश कुुँ वर गजेन्द्रप्रसाद नडगबहादरु खलुा 

8.  349 रोशन डाुँगी लक्ष्मीनारायण पणुइबहादरु खलुा 

9.  111 लनलता सामन्द्त गौरीशंकर धरमनसंह महहला 

10.  217 वर्ाइ के.सी. िाकुरप्रसाद अम्बरराज महहला 

11.  286 हवनय अनधकारी हवष्णपु्रसाद केदारप्रसाद खलुा 

12.  354 संजय कुमार मदनप्रसाद रामएकवाल खलुा 

13.  1 संखजव संग्रौला निलोचन रामप्रसाद अपाङ्ग 

14.  8 सषु्मा हवष्ट हररकृष्ण रामबहादरु महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

15.  16 हेमन्द्तकुमार खिी माननसंह रामबहादरु अपाङ्ग 

 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३९४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 प्रयोगात्मक र अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक (मेकालनकि लमस्त्री) तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ, मेकालनकि 

लमस्त्री 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१७ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १११-११५/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ १ १ १ - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    ४८    

छनौट भएको संख्ाः ६ ४ ६ ९ १ - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  48 उमेश निमाल खड् गबहादरु जयबहादरु आ.ज. 

2.  29 कुन्दन साह कान ु पाशपतप्रसाद भरतप्रसाद मिेसी 

3.  19 गजेन्रकुमार पखण्डत वीरेन्र मोहन मिेसी 

4.  14 गीताकुमारी भट्टरार्इ नारायणप्रसाद लालमणी महहला 

5.  64 खिरखन्जबी पौडेल होमप्रसाद गजािर खलुा 

6.  53 छमकाशी गरुुङ्ग हेमराज लालपनत महहला, आ.ज. 

7.  13 ठदलीप यादव रामबाब ु देवशरण खलुा, मिेसी 

8.  26 पंकजकुमार पासवान लालशास्त्री जहली दनलत 

9.  2 बैजनाथ यादव अननरुर जगदेव मिेसी 

10.  71 नभषणबहादरु वस्नेत फनडन्रबहादरु शमसेरबहादरु खलुा 

11.  17 मिमुास कोहवद पनु नबरबहादरु तलुाराम आ.ज. 

12.  27 मोहम्मद अली खान सैयद मुंनसरजा मिेसी 

13.  20 रंखजतकुमार िौरनसया वासदेुव खपुलाल मिेसी 

14.  36 रमेशकुमार मेहता झवरलाल अपतुलाल खलुा, मिेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

15.  47 रेणकुा खड् का खित्रबहादरु भक्तबहादरु महहला 

16.  60 लक्ष्मी भण्डारी माननसंह सवइनसंह महहला 

17.  28 हवमल गरुुङ्ग पूणइबहादरु लालबहादरु आ.ज. 

18.  9 संजयकुमार िौिरी भवुाली रामवकृ्ष खलुा, आ.ज. 

19.  1 सरुज थारु अमररकाप्रसाद िखन्रकाप्रसाद खलुा 

20.  10 सनुिरकुमार साह उमाकुमार पनृथ मिेसी 

21.  58 हररशंकरकुमार मण्डल िनेश् वर मडुा आ.ज., मिेसी 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३९५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 प्रयोगात्मक र अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक (इिेखरि कि लमस्त्री) तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ, इिेखरि कि 

लमस्त्री 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१७ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ११६-११७/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः   २७     

छनौट भएको संख्ाः ८ - - १६ - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  30 अजय पासवान फेकन रासलाल खलुा, मधेसी 

2.  15 अजय शमाा प्रमोदकुमार रामशोनित मधेसी 

3.  25 अनमतकुमार शमाा खशवशंकर रामधन मधेसी 

4.  29 कैलाशकुमार वैद्य निन्द ु द:ुखी मधेसी 

5.  14 तारानाथ शमाा रामचन्र राछी मधेसी 

6.  7 धमेन्रकुमार यादि कामेश् वर गलुचन मधेसी 

7.  20 पंकजकुमार पासवान लालशास्त्री जहली मधेसी 

8.  8 पंकजकुमार साह राजकुमार निल्टु खलुा, मधेसी 

9.  1 पवन कुमार जयमंगल समत खलुा, मधेसी 

10.  31 प्रमे के.सी. नगरिहादरु करे खलुा 

11.  21 ब्रह् मदेव यादव रामनारायण सत्यदेव खलुा, मधेसी 

12.  12 राकेशकुमार िाकुर रामचन्र फौदा खलुा, मधेसी 

13.  33 रामखजवन साह ननरंजन रामस्वरुप मधेसी 

14.  6 लखममप्रसाद यादि रामस्वरुप ववदेशीराम मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

15.  27 सागर साह ववहारीप्रसाद तलुसीप्रसाद मधेसी 

16.  26 समुनकुमार साह देवनारायण कुसमुलाल खलुा, मधेसी 

17.  18 सरेुशकुमार यादि मागाान ववलट खलुा, मधेसी 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३९६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 प्रयोगात्मक र अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  सहायक (कम्प्युटर) तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लिलिध, कम्प्युटर आइ.टी. 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१८ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ११८-११९/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः   १३८     

छनौट भएको संख्ाः ७ - - ९ - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  
116 उमेश भट्टरार्इ माधवप्रसाद चक्रप्रसाद खलुा 

2.  
218 कृष्ण नन्दन महतो रामववलास भगल ु मधेसी 

3.  
275 कृष्ण वैिा धोबी चन्देश् वर कमल खलुा 

4.  
12 धमइराज गपु्ता बैजनाथ छटु मधेसी 

5.  
249 ननराजनकुमार झा नसयाराम दामोदर मधेसी 

6.  
217 पपकुुमार यादव रामदेव गोसार्इ खलुा, मधेसी 

7.  
180 प्रकाश (नसंह) धामी रागी थागी खलुा 

8.  
165 वप्रयंकाकुमारी साह राजवकशोर जनमरी मधेसी 

9.  
120 रमेशकुमार नसंह गणेशी रामप्रसाद मधेसी 

10.  
208 राजकरण यादव उपेन्र चनलत्र मधेसी 

11.  
271 संजय कुमार मदनप्रसाद रामएकवाल खलुा, मधेसी 

12.  
84 संजयकुमार कुशवाहा प्रठदपकुमार खशवदयाल मधेसी 

13.  
213 नसजइना सवेुदी प्रशरुाम देवीप्रसाद खलुा 

14.  
91 वहमाल बस्नेत बालाराम एकबहादरु खलुा 

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

..................... 
(रेवती के.सी.)  

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३९७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।७ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 प्रयोगात्मक र अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  टेखिलसयन तह: तहलिलहन सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१८ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १२०-१२४/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ २ ३ १ १ - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः   १६८     

छनौट भएको संख्ाः १६ ९ १६ १५ ३ - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  
203 अननलकुमार थारु रामऔतार चलु्हे आ.ज. 

2.  
6 अशोककुमार चौधरी सत्यनारायण निलट मधेसी 

3.  
28 आखशष शे्रष्ठ उज् जवल कृष्णप्रसाद खलुा, आ.ज. 

4.  
161 उमेश नधमाल खड् गिहादरु जयिहादरु आ.ज. 

5.  
84 उषा सापकोटा वेदप्रसाद हहराप्रसाद खलुा, महहला 

6.  
74 कमाननसं तामाङ केनामनसं ज्ञानिहादरु खलुा, आ.ज. 

7.  
216 कुन्दनकुमार यादव निमलकुमार अनमरी मधेसी 

8.  
223 कृष्णकुमार महतो कुशवाहा नसंहेश् वर धननपत मधेसी 

9.  
23 कृष्णचन्द थारु सनतचन्र केदारनाथ खलुा, आ.ज. 

10.  
62 कृष्णिहादरु फ्याली मगर रेशमिहादरु िेनीिहादरु आ.ज. 

11.  
224 कृष्णाकुमारी कुशवाहा नन्दलाल रामगलुाम महहला, मधेसी 

12.  
19 खेमराज पौडेल परुुषोत्तम वेखणमहादेव खलुा 

13.  
149 चन्रकान्तलाल दास जलेश् वर नसताराम खलुा, मधेसी 

14.  
41 ताहेरा खातनु नरुुल जमुराती महहला 

15.  
198 ठदब्यराज पन्त तपराज रामचन्र खलुा 

16.  
89 ठदनलप यादव रामिाव ु देवशरण खलुा, मधेसी 

17.  
86 ननसन रार्इ खचनिहादरु कुलिहादरु आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

18.  
188 प्रमोदकुमार थारु कालीराम मंगल खलुा, आ.ज. 

19.  
78 िालकुमारी काकी रेखिहादरु देवीिहादरु महहला 

20.  
69 िालकृष्ण चौधरी रजमान जोगीराम आ.ज. 

21.  
52 ब्रहमदेव यादव रामनारायण सत्यदेव खलुा, मधेसी 

22.  
152 भवुन ठदयाली प्रमेिहादरु रामिहादरु दनलत 

23.  
40 भोजिहादरु भजेूल अजुइन रामिहादरु आ.ज. 

24.  
25 मधमुास कोहवद पनु िीरिहादरु तलुाराम खलुा, आ.ज. 

25.  
128 मनोजकुमार नसंह गगनदेि मस्तराम मधेसी 

26.  
80 मोहन महतो रामसेवक कप्लेश् वर मधेसी 

27.  
42 मोहम्मद अनल खान सैयद मुंनसरजा खलुा, मधेसी 

28.  
30 रंखजतकुमार चौरनसया िासदेुव खिुलाल खलुा, मधेसी 

29.  
136 रक्षाकुमारी लानमछान े रामप्रसाद प्रमेनाथ महहला 

30.  
90 रमेशकुमार मेहता झिरलाल अपतुलाल खलुा, मधेसी 

31.  
117 राम हवश् वकमाइ हहरािहादरु धनिहादरु दनलत 

32.  
115 लक्ष्मण हव.क. हहरािहादरु धनिहादरु खलुा, दनलत 

33.  
197 लक्ष्मी भण्डारी माननसंह सवइनसंह महहला 

34.  
76 हवनोदकुमार साह ु िरीनारायण हरीनारायण मधेसी 

35.  
217 हवशाल चेपाङ्ग सोमिहादरु नडलिहादरु आ.ज. 

36.  
12 शनमइला कटुवाल नानीराम नभमिहादरु महहला 

37.  
166 शान्ता आले तेजिहादरु चन्रिहादरु आ.ज. 

38.  
99 खशवशरण साह कान ु ऋषेश् वरनारायण मोहनप्रसाद मधेसी 

39.  
177 संजय शे्रष्ठ पूणइलाल नभमिहादरु आ.ज. 

40.  
61 सपना चनुम मगर गणेशिहादरु लालिहादरु आ.ज. 

41.  
191 सररता अनधकारी हररचन्र हटकाराम महहला 

42.  
232 हररशंकरकुमार मण्डल धनेश् वर मडुा खलुा, आ.ज., मधेसी 

43.  
46 ज्ञान ुथापा हहक्मदनसं तोरणिहादरु महहला 

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

..................... 
(रेवती के.सी.)  

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३९८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।८ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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 प्रयोगात्मक र अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

 

पदः  िाउजर अपरेटर तह: तहलिलहन सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख जलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१८ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १२५-१२९/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ८ ३ १ १ - - १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    ४८    

छनौट भएको संख्ाः १६ ० ३ ० - - १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  
22 अजुनुदत्त पन्त देवदत्त जैकृष्ण खलुा 

2.  
28 कनिराज माझी हकुिहादरु सन्तिहादरु आ.ज. 

3.  
12 दगुाुिहादरु थापा नारनिहादरु रेशमिहादरु खलुा 

4.  
38 नररमान खानत िलनिर िठि खलुा, पप.क्षे. 

5.  
5 नवराज काकी पवष्णिुहादरु मोहनिहादरु खलुा 

6.  
39 नारायण ज्ञवाली डोलप्रसाद शेषनारायण खलुा 

7.  
49 प्रकाश पखण्डत रामिहादरु मधकुर खलुा 

8.  
50 प्रकाशनसंह भण्डारी प्रमेनसंह नरपतनसंह खलुा 

9.  
40 प्रठदपप्रसाद पौडेल खरुहरी ननलप्रसाद खलुा 

10.  
11 भोजिहादरु भजेुल अजुनु रामिहादरु खलुा, आ.ज. 

11.  
3 रमेश सापकोटा ििीप्रसाद हररप्रसाद खलुा 

12.  
54 राजेशकुमार डोटेल प्रमेिहादरु नभमिहादरु खलुा 

13.  
6 रोपहत रायमाझी नवराज लनलतिहादरु खलुा 

14.  
17 पवनयकुमार घलान कुमार ठदलिहादरु खलुा, आ.ज. 

15.  
7 खशवकुमार वस्नेत भरतिहादरु खड् गिहादरु खलुा 
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ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

16.  
4 सतेन्ि िाकुर रामपवनय अमतृ खलुा 

17.  
51 सठुदप पवश् वकमा ु परशरुाम मोनतराम खलुा 

 
..................... 
(रुकु शमा ुपौडेल)  

..................... 
(रेवती के.सी.)  

..................... 
(सूयपु्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
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