
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २१६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।४ 

राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोगको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  लनदेशक शे्रणी: रा.प.प्रथम शे्रर्ी सरह सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७५।३।२५ र २६ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  १/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ १ - - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ० ३२      

अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ० ३ ५ - - - - - 

 

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

1.  1029 आरती निष्ट शंकरराज पद् मराज महहला 

2.  1039 नवराज सापकोटा रङ्गहरी रत् नप्रसाद खलुा 

3.  1038 मञ् ज ुखनतवडा दगुााप्रसाद नसहिकर्ा महहला 

4.  1019 मायादेवी शमाा गहृ लेखनाथ महहला 

5.  1009 संझना शमाा प्रमेराज िहुिसागर खलुा, महहला 

6.  1053 स्वखर्ामा भण्डारी गौतम झंकनाथ 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. २१७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।४ 

राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोगको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उपलनदेशक शे्रणी: रा.प.लितीय शे्रर्ी सरह सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७५।३।२७ र २८ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  २/०७४-७५  

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २ 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ३२ (िुिा सलहत) 

अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ६ 
 

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

1.  2062 कमल थापा क्षेत्री दलबहादरु डम्मरबहादरु आ.प्र. 

2.  2090 ठदपेन्द्रबहादरु नसंह मानबहादरु बीरबहादरु आ.प्र. 

3.  2085 मञ् ज ुखनतवडा दगुााप्रसाद नसद्धिकर्ा आ.प्र. 

4.  2045 मायादेवी शमाा गहृ लेखनाथ आ.प्र. 

5.  2023 श् यामबाब ुकाफ्ले होमनाथ खशवदत्त आ.प्र. 

6.  2019 संझना शमाा प्रमेराज बदु्धिसागर आ.प्र. 
 

 
..................... 
(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. २१८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।४ 

राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोगको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उपलनदेशक शे्रणी: रा.प.लितीय शे्रर्ी सरह सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७५।३।२७ र २८ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  २/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ३२      

अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ११ ७ - - - - - 

 

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

1.  20075 अखबिका खिनमरे पदमलाल कृष्णप्रसाद महहला 

2.  20010 इन्द्रखजत सहनी िरी ठदपलाल खलुा 

3.  20055 कमल थापा क्षेत्री दलिहादरु डबमरिहादरु खलुा 

4.  20100 कल्पना नपेाल (आचायय) लक्ष्मणप्रसाद होमनाथ महहला 

5.  20081 ठदपेन्द्रिहादरु नसंह मानिहादरु िीरिहादरु खलुा 

6.  20089 नवराज सापकोटा रङ्गहरी रत् नप्रसाद खलुा 

7.  20083 मञ् ज ुखनतवडा दगुायप्रसाद नसहिकणय खलुा, महहला 

8.  20011 मानिहादरु काकी प्रमे झपुालाल खलुा 

9.  20046 मायादेवी शमाय गहृ लेखनाथ खलुा, महहला 

10.  20093 लक्ष्मी राइय मननधन हकय राज महहला 

11.  20021 संझना शमाय प्रमेराज िहुिसागर खलुा, महहला 

12.  20107 सन्द्तोष आचायय देवीप्रसाद महेश् वर खलुा 

13.  20047 सोमनाथ सवेुदी उमानाथ हररप्रसाद खलुा 

14.  20103 स्वखणयमा भण्डारी गौतम झंकनाथ खलुा, महहला 

 
 

..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. २२४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१२ 

राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोगको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  मानि अलधकार अलधकृत शे्रणी: रा.प.तृतीय शे्रर्ी सरह सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७५।३।२९ र ३२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ ९ ३ २ २ १ १ - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः    ८०६    

अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ० १२ ९ ४ ५ २ १ - 

 

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

1.  30493 अखववक खिनमरे खडानन्द गणपती खलुा 

2.  301583 ककरणकुमार बराम खित्रबहादरु कुलबहादरु अपाङ्ग 

3.  30596 कृष्णप्रसाद नमश्र कवश् वनाथ छकवलाल मधेसी 

4.  301916 गणेशराज जोशी गोरखराज आडे खलुा 

5.  30936 िन्रबहादरु अयााल कृष्णबहादरु तोयबहादरु खलुा 

6.  30476 जयराम गजरेुल रेतनाथ नललानाथ खलुा 

7.  30206 दयाराम पािक भपुाल पेवोनारायण खलुा 

8.  30363 ठदपककुमार पटेल तपसी खशवनाथ मधेसी 

9.  30593 नरेशराय यादव ढोढार्ा झगरु मधेसी 

10.  30111 नेत्रबहादरु गौतम रुपनामरायण कुस्माखर खलुा 

11.  301003 पावाती कहतान पणुाबहादरु पदमनसंह आ.ज. 

12.  30440 पखुणामा राणा सरदशमशेर यकु्तराजशमशेर मकहला 

13.  302069 प्रकृनत नसंह लालबहादरु धनबहादरु मकहला 

14.  30625 कप्रयंका कापर बेिन देवनारायण खलुा, मकहला, मधेसी 

15.  30443 बखन्दता थपनलया बैकुण्िप्रसाद िन्रप्रसाद मकहला 

16.  30973 नबननता महजान गोपालकृष्ण कृष्णगोपाल आ.ज. 

17.  30937 राजेशकुमार साह सरयगुप्रसाद कारी मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

18.  30439 रुना महजान सत्य प्रमेबहादरु आ.ज. 

19.  301105 रुपाश्री ननरौला मोहनप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद मकहला 

20.  30953 वसन्त अयााल तोलराज जीवनारायण खलुा 

21.  301745 कववेककुमार सनुार (खड् का) नतलबहादरु पणुाबहादरु दनलत 

22.  30420 संनगता खड् का लोककवक्रम भीमबहादरु मकहला 

23.  30921 सरु शे्रष्ठ कान्छा िक्रमान आ.ज. 

24.  301107 नसता अनधकारी पशपुनत मखुक्तराम खलुा, मकहला 

25.  30441 सीता उप्रतेी गरुुप्रसाद देवीदास खलुा, मकहला 

26.  30851 सजुता लोहनी गरुुप्रसाद दण्डपाणी खलुा, मकहला 

27.  30409 सरुबहादरु पररयार कमा धमा दनलत 

28.  301684 सेली गौतम भपुालप्रसाद देवीप्रसाद खलुा 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद 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. २२५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१३ 

राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोगको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िेिा/प्रशासन अलधकृत शे्रणी: रा.प.तृतीय शे्रर्ी सरह सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७५।३।२५ र २६ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ४/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः               १७  (िुिा सलहत) 

अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

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

1.  4020 कृष्णनारायण शे्रष्ठ तलुसीनारायण पूणणलाल आ.प्र. 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद 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. २२६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१३ 

राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोगको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िेिा/प्रशासन अलधकृत शे्रणी: रा.प.तृतीय शे्रर्ी सरह सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७५।३।२५ र २६ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ४/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः     १७      

अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  4019 कृष्णनारायण शे्रष्ठ तलुसीनारायण पूणणलाल खलुा 

2.  4011 नववन पौडेल केशरलाल झपुलाल खलुा 

3.  4038 नारायण वस्नेत ज्ञानबहादरु वलबहादरु खलुा 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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