
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १५२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०९ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको 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  उप-कायाकारी निदेशक तह/शे्रणी: एघारड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२७ र २८ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  १/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    २६   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  10024 उत्तमराज नेपाल ढुण्डीराज तीर्थराज खलुा 

2.  10021 रामवन्ध ुसवेुदी वालकृष्ण रववलाल खलुा 

3.  10010 वववेक पन्र्ी खीमानन्द रववलाल 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. १५३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१२ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको 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  निदेशक तह/शे्रणी: दशड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०३ र ०४ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  २/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    २३   

छनौट भएको संख्ाः ५ - - - - - - 

 

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

1.  20023 उत्तमराज नेपाल ढुण्डीराज तीर्थराज खलुा 

2.  20019 जीवनकुमार भट्टराई लक्ष्मणप्रसाद श्रीलाल खलुा 

3.  20003 भीमराज उप्रतेी रामचन्द्र कृपानन्द्द खलुा 

4.  20034 रमेश पनेरू देवीप्रसाद पदमनननि खलुा 

5.  20008 वववेक पन्द्र्ी खीमानन्द्द रववलाल 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. १५४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१२ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको 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  निदेशक तह/शे्रणी: दशड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, नित्त 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।३१ र ३२ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ३/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    ८   

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  30002 इश्वर प्रधान होम नारायण शेरबहादरु खलुा 

2.  30007 कृष्ण अधधकारी हहमलाल पदमपानी खलुा 

3.  30006 जीवनकुमार भट्टराई लक्ष्मणप्रसाद श्रीलाल खलुा 

4.  30001 भोलानाथ घिधमरे खगेन्द्रप्रसाद महेश्वर 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. १५५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१६ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको 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  निदेशक (प्रा) तह/शे्रणी: दशड ं सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, कम्प्युटर ईखजजनियररङ 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०१ र ०२ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ४/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    २२   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  40002 उभार पाण्डे दिर्घप्रसाि ववस्नपु्रसाि खलुा 

2.  40006 बन्िना शर्ाघ िासीरार् गोवपलाल खलुा 

3.  40005 रोशन कोजू लक्ष्र्ीनारायण न्हचु्छेभक्त 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. १५६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१६ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको 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  उपनिदेशक तह/शे्रणी: ििड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०३ र ०४ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ५/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    २५   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  50010 दिपक ज्ञवाली लललामणि लालमणि खलुा 

2.  50050 रोहित रेग्मी काणिनाथ रूद्रलाल खलुा 

3.  50049 िररिचन्द्द्र ठकुरी जोिारी चनु्द्धी 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. १५७ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१६ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको 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  उपनिदेशक तह/शे्रणी: ििड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, नित्त 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२९ र ३० गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ६/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    ७   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  60002 इश्वर प्रधान होमनारायण शेरबहादरु खलुा 

2.  60001 ददनेशकुमार कोइराला यज्ञप्रसाद रामप्रसाद खलुा 

3.  60013 रोहहत रेग्मी काशशनाथ रूद्रलाल 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. १५८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१६ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको 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  उपनिदेशक तह/शे्रणी: ििड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०१ र ०२ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ७/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    ६   

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  70002 जमनुा नेपाल चोपनीधि ववष्णपु्रसाद खलुा 

2.  70010 जजतबहादरु सेन ओली जचन्तबहादरु विकाबहादरु खलुा 

3.  70009 यवुराज शे्रष्ठ दलबहादरु िननारायण खलुा 

4.  70013 रोवहत रेग्मी काजिनाथ रूद्रलाल खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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