
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १३८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।३ 

औद्योगिक के्षत्र व्यवस्थापन गिगिटेडको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित 

सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  इखजजनियर तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रानिनधक नसनभि 

गि.प.सञ्चािन गिगतः २०७६।०४।०५ गते नगतजा प्रकाशन िने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

गिज्ञापन नम्बरः  १/२०७५-७६ 

गकगसिः खुिा िगहिा आ.ज. िधेसी दगित अपाङ्ग गप.के्ष. 

िाि पद संख्ाः १ - - - - - - 

गि.प.िा सम्मिगित संख्ाः    ५५   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  501 गोकुलदेव जोशी नगेन्द्रप्रसाद जगन्नाथ खलुा 

2.  90 तनोज दलुाल मानबहादरु चन्द्रबहादरु खलुा 

3.  87 प्रकाश अधिकारी लक्ष्मण केदारनाथ खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १३९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।३ 

औद्योगिक के्षत्र व्यवस्थापन गिगिटेडको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित 

सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासि 

गि.प.सञ्चािन गिगतः २०७६।०४।०५ गते नगतजा प्रकाशन िने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

गिज्ञापन नम्बरः  २/२०७५-७६ 

गकगसिः खुिा िगहिा आ.ज. िधेसी दगित अपाङ्ग गप.के्ष. 

िाि पद संख्ाः १ - - - - - - 

गि.प.िा सम्मिगित संख्ाः    ११७   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  87 कुलचन्द्र भसुाल सयुयप्रसाद खिमलाल िलुा 

2.  1703 पबन गगरी कमलबहादरु इन्द्रबहादरु िलुा 

3.  90 योगराज काफ्ले लपु्तप्रसाद वद्ररप्रसाद िलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १४० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०४ 

औद्योगिक के्षत्र व्यवस्थापन गिगिटेडको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित 

सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सि इखजजनियर तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रानिनधक, विद्यतु 

गि.प.सञ्चािन गिगतः २०७६।०४।०६ गते नगतजा प्रकाशन िने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

गिज्ञापन नम्बरः  ३/२०७५-७६ 

गकगसिः खुिा िगहिा आ.ज. िधेसी दगित अपाङ्ग गप.के्ष. 

िाि पद संख्ाः २ १ - - - - - 

गि.प.िा सम्मिगित संख्ाः         ११५   

छनौट भएको संख्ाः ६ ३ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  71 ननर्मला भट्ट चक्रदेव हरीककशन र्कहला 

2.  1704 पंकजकुर्ार साह राधे गरीब खलुा 

3.  1706 ररे्श कोइराला घनश्यार् खोर्प्रसाद खलुा 

4.  14 रूपा चौलागाई फणीप्रसाद कोर्लप्रसाद खलुा, र्कहला 

5.  83 लोकेश कणम र्धसुदुन तेजनारायण लाल खलुा 

6.  105 संजीव खनाल एकदेव ददवाकर खलुा 

7.  13 सकुवन्द्र नेपाल कहरण्डे लाल ज्ञानेश्वर खलुा 

8.  47 ससु्मर्ता सवेुदी तलुारार् पदर्बहादरु र्कहला 
द्रष्टब्यः रोल नं. १३२ र ५०४ का उम्मेदिारहरूले बस्तगुत उत्तरपवुस्तकामा (वक) नलेखेकाले वनजहरूको उत्तरपवुस्तका रद्द गररएको ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १४१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०५ 

औद्योगिक के्षत्र व्यवस्थापन गिगिटेडको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित 

सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सि इखजजनियर तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रानिनधक, सिसिल 

गि.प.सञ्चािन गिगतः २०७६।०४।०६ गते नगतजा प्रकाशन िने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

गिज्ञापन नम्बरः  ४/२०७५-७६ 

गकगसिः खुिा िगहिा आ.ज. िधेसी दगित अपाङ्ग गप.के्ष. 

िाि पद संख्ाः १ १ - - - - - 

गि.प.िा सम्मिगित संख्ाः         ६१   

छनौट भएको संख्ाः ३ ३ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  23 खम्मबहादरु ससजापसि गोखख रसि खलुा 

2.  14 सनलम जोशी गणेश दत्त वलदेव महहला 

3.  140 परुूषोत्तम ठाकुर धनीराम पलु्ककि खलुा 

4.  132 रेसनुा कोजू ददलभक्त ल्जिनारायण खलुा, महहला 

5.  178 हेली सांगामी हहरण्य प्रिाप न्हछेुराम महहला 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १४२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०५ 

औद्योगिक के्षत्र व्यवस्थापन गिगिटेडको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित 

सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  कायाािय सहायक तह/शे्रणी: चडथो सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासि 

गि.प.सञ्चािन गिगतः २०७६।०४।०७ गते नगतजा प्रकाशन िने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

गिज्ञापन नम्बरः  ५/२०७५-७६ 

गकगसिः खुिा िगहिा आ.ज. िधेसी दगित अपाङ्ग गप.के्ष. 

िाि पद संख्ाः १ १ - - - - - 

गि.प.िा सम्मिगित संख्ाः         १५९   

छनौट भएको संख्ाः ३ ४ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  113 तारा भट्टराई देववराम चडुामणि मविला 

2.  148 नवराज आचायय खमुलाल इन्द्रलाल खलुा 

3.  213 मञ्जु मित कमलप्रसाद गेिेरससंि मविला 

4.  231 समत्रमिी पौडेल णखमलाल विरूलाल खलुा 

5.  133 ववष्िमुाया ससवाकोटी ददलनाथ भसगरथ खलुा, मविला 

6.  138 संसगता खनाल भवुन प्रसाद वटकाराम मविला 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १४३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०५ 

औद्योगिक के्षत्र व्यवस्थापन गिगिटेडको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित 

सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  अनससे्टन्ट सि इखजजनियर तह/शे्रणी: चडथो सेवा/सिूह/उपसिूहः प्राविविक, विद्यतु 

गि.प.सञ्चािन गिगतः २०७६।०४।०८ गते नगतजा प्रकाशन िने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

गिज्ञापन नम्बरः  ६/२०७५-७६ 

गकगसिः खुिा िगहिा आ.ज. िधेसी दगित अपाङ्ग गप.के्ष. 

िाि पद संख्ाः १ - - - - - - 

गि.प.िा सम्मिगित संख्ाः         १३२   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  1005 चन्द्रभान ुसाह नागेन्द्र रामचललतर खलुा 

2.  1704 राजकुमार चौधरी तेजबहादरु कालरुाम खलुा 

3.  79 राजकुुमार महतो रामप्रमोद अच्छेलाल खलुा 
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(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १४४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०५ 

औद्योगिक के्षत्र व्यवस्थापन गिगिटेडको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित 

सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक प्रानिनधक तह/शे्रणी: दोस्रो सेवा/सिूह/उपसिूहः प्राविविक, विद्यतु 

गि.प.सञ्चािन गिगतः २०७६।०४।०८ गते नगतजा प्रकाशन िने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

गिज्ञापन नम्बरः  ७/२०७५-७६ 

गकगसिः खुिा िगहिा आ.ज. िधेसी दगित अपाङ्ग गप.के्ष. 

िाि पद संख्ाः ४ १ १ १ - - - 

गि.प.िा सम्मिगित संख्ाः                       २०९   

छनौट भएको संख्ाः १६ ६ ५ १६ - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  21 अजय शर्ाा प्रर्ोदकुर्ार रार्शोभित खलुा, र्धेसी 

2.  7 अभिनाश शे्रष्ठ डोरिहादरु गणेशिहादरु आ .ज.  

3.  27 आरती भगरी टंकराज रववलाल र्वहला 

4.  46 उरे्श न्यौपाने ददपराज वहरालाल खलुा 

5.  119 एकलब्य तर्ाङ रूपिहादरु धनिहादरु आ .ज.  

6.  54 ओरे्न्रकुर्ार गोइत यादव राधा लखन र्धेसी 

7.  2002 गयाप्रसाद थारू लक्ष्र्ीप्रसाद राजर्ान खलुा, आ .ज.  

8.  20 चन्रकान्त साह ववरेन्रकुर्ार राजवकशोर खलुा, र्धेसी 

9.  1007 चन्रिान ुसाह नागेन्र रार्चभलतर खलुा, र्धेसी 

10.  524 वटकादेवी वस्नेत भनरिहादरु टेकिहादरु र्वहला 

11.  1013 ददपककुर्ार यादव शशव ु र्हेश्वर खलुा, र्धेसी 

12.  108 दगुाा वाग्ले ठाकुरप्रसाद ताराकेशर र्वहला 

13.  1227 देिकी ितौला (गजरेुल)  कृष्णप्रसाद गंगारार् र्वहला 
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14.  2308 देिेन्र नेपाली कर्ल टेकववर खलुा 

15.  106 धर्ानाथ शर्ाा रार्दवहन केश्वर र्धेसी 

16.  11 धरे्न्रकुर्ार यादव कारे्श्वर गलुचन र्धेसी 

17.  1222 नवराज िट्ट िवुिप्रसाद यर्प्रसाद खलुा 

18.  512 पशपुभतकुर्ार चौधरी शशिजी गेनालाल खलुा, आ .ज.  

19.  56 िासकुीकुर्ार यादि शजिछ शजवनप्रसाद खलुा, र्धेसी 

20.  127 भिश्वशजतकुर्ार यादि भिकाउ छठु खलुा, र्धेसी 

21.  1221 भर्नाक्षी िराल कवपलराज ठेट खलुा, र्वहला 

22.  95 र्नुा िढुा र्गर अलिहादरु पथृ्वीिहादरु र्वहला 

23.  13 राकेशकुर्ार ठाकुर रार्चन्र फौदी र्धेसी 

24.  97 राकेशकुर्ार र्ण्डल राजकुर्ार सशुख खलुा, र्धेसी 

25.  8 रार्कलेश साह अनरूद रे्घनाथ र्धेसी 

26.  505 लभलत राई भललािहादरु रनिहादरु आ .ज.  

27.  1705 ववर्ल आचाया प्रकाश झववन्र खलुा 

28.  16 ववष्णदेुव दास रार्खेलावन अघन ु र्धेसी 

29.  4 शत्रधुन यादव ददपो तपसी र्धेसी 

30.  1223 सरेुशकुर्ार यादव र्ागौन ववलट खलुा 

31.  71 हरेकृष्ण यादव कुशेश्वरप्रसाद रारे्श्वरप्रसाद खलुा, र्धेसी 
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(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf

