लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७४३ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।७
ननक्षेप तथा कर्ाा सु रक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नु हुन अनुरोध छ ।
पदः नायि प्रििक
नि.प.सञ्चािन नमनतः

तहः आठ ौं
२०७४।९।२७ र २८ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

निज्ञापन नम्बरः
नकनसमः
माग पद संख्ाः
नि.प.मा सम्मिनित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िानग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

१-२/०७४-७५
खुला
महिला
१
१
४
२
२

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िार्ेको नाम

समावेशी समू ह

1.

4

मखदिरा थपनलया

गणेशप्रसाि/इखदिरा

नदिप्रसाि

खुला, महहला

2.

5

सुननता हवष्ट थपनलया

टे कराज/प्रनतमा

हुत्तराज

खुला, महहला

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साि सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७४४ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।७
ननक्षेप तथा कर्ाा सु रक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नु हुन अनुरोध छ ।
पदः प्रधान सहायक
नि.प.सञ्चािन नमनतः

तहः पााँ च ौं
२०७४।९।२७ र २८ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

निज्ञापन नम्बरः
नकनसमः
माग पद संख्ाः
नि.प.मा सम्मिनित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िानग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

३-४/०७४-७५
खुला
महिला
१
१
३८
३
२

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िार्ेको नाम

समावेशी समू ह

1.

45

जनकराज रे ग्मी

झक्कनाराय /तुलसी

खखमलाल

खुला

2.

24

ज्योती श्रे ष्ठ

हररकृष् /गंगा

भगतकृष्

महहला

3.

41

रामकृष्

केशवप्रसाद/नमरा

नथरप्रसाद

खुला

4.

3

रामबहादुर के.सी.

धम्मनबहादुर/नतलुमाया

डम्मरबहादुर

खुला

5.

4

सनबता दाहाल

रमेशकुमार/सररता

कमलापनत

महहला

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

(रुकु शमाय पौडेल)

शाखा अनधकृत

आचायय

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
य साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७४५ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।७
ननक्षेप तथा कर्ाा सु रक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नु हुन अनुरोध छ ।
पदः िररष्ठ कम्प्युटर सहायक
नि.प.सञ्चािन नमनतः

तहः पााँ च ौं

२०७४।९।२७ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

प्रालिलधक

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

निज्ञापन नम्बरः
नकनसमः
माग पद संख्ाः
नि.प.मा सम्मिनित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िानग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

५/०७४-७५
खुला
१
१३
३

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िार्ेको नाम

1.

16

नारायणकुमार ववष्ट

पदमबहादुर/दे उथरी

रखजजते

2.

6

सतेजरकुमार महतो

रामनारायण/मंजदु े वी

नबलट

3.

1

सुरेजर साह

मौजे/कौशल्या

नेवी

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७४६ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।७
ननक्षेप तथा कर्ाा सु रक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नु हुन अनुरोध छ ।
पदः कम्प्युटर सहायक
नि.प.सञ्चािन नमनतः

तहः चौथोों
२०७४।९।३० गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

प्रालिलधक

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

निज्ञापन नम्बरः
नकनसमः
माग पद संख्ाः
नि.प.मा सम्मिनित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िानग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

६/०७४-७५
खुला
१
७३
५

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िार्ेको नाम

1.

43

इखदिरा खड्का

बमबहािुर/सुनमत्रा

तेजबहािुर

2.

90

नारायणकुमार ववष्ट

पिमबहािुर/िे उथरी

रखदजते

3.

32

रवव लामा

मानबहािुर/निङमा

िावा

4.

75

रामेश्वर साह

नदिलाल/लालपरी

जगरनाथ

5.

34

सतेदरकुमार महतो

रामनारायण/मंजिु े वी

नबलट

नोट : रोि नों .६५ को उमेदिारिे िस्तु गत उत्तरपुखस्तकामा नक उल्िेि नगरे कोिे लनजको उत्तरपुखस्तका रद ग गररएको छ ।

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साि सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

