
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९२ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य कुनैपलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना 

प्रकाशन गररएको छ ।  
 
 

पदः   सहायक प्रबिक (मेकालनकि) तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रालिलिक,इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२० र २१ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

निज्ञापन नम्बरः  ५१/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

नकनसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ा  १ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

  शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९३ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य कुनैपलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना 

प्रकाशन गररएको छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक (प्रशासन) तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  अप्रालिलिक,प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।४ र ५ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

निज्ञापन नम्बरः  ५२/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

नकनसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ा  ३ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

  शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९४ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य कुनैपलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना 

प्रकाशन गररएको छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक (िेिा) तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  अप्रालिलिक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।११।२ र ३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

निज्ञापन नम्बरः  ५३/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

नकनसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  २ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ा  ५ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

  शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९५ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   प्रबिक (प्रशासन) तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूहः  अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।११।२ र ३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ५६/२०७६-७७ (खुला) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    ३१ 

छनौट भएको संख्ा 3 - - - - - - 

 

 

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

1=  65 राजेश सिलवाल जयकृष्ण टिकादत्त खलुा 

2=  72 सललाधर िुवेदी सशवप्रिाद वसशष्ठ खलुा 

3=  81 िुवोध खनाल जनकराज उमाकान्त खलुा 
 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९६ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   प्रबिक (िेिा) तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूहः  अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।११।२ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ५७/२०७६-७७ (मनहला) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः             ३ 

छनौट भएको संख्ा - २ - - - - - 

 

 

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

1=  5 प्रतिमा थापा टङ्कबहादरु जुद्धबहादरु महहला 

2=  ६ रामकुमारी सारु खिमबहादरु नैनाससिंह महहला 
 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९७ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   प्रबिक (ल्याब) तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, ल्याब 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।१८ र १९ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ५८/२०७६-७७ (खुला) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    १७ 

छनौट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

 

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

1=  10 गोविन्द प्रसाद अधिकारी रामप्रसाद घननाथ खलुा 

2=  16 प्रतिमा महर्जन सनिकुमार शििलाल खलुा 

3=  27 सञ्र्य दाहाल माििप्रसाद विष्णुप्रसाद खलुा 
 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

८ 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९८ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य कुनैपलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना 

प्रकाशन गररएको छ ।  

 
 

पदः   उपप्रबिक (लस.ए.) तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूहः  अप्रालिलिक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२१ र २२ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

निज्ञापन नम्बरः  ५९/२०७६-७७ (खुला) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः     २ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपनन उम्मेदवार उत्तीर्ण नभएको 

 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९९ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   सहायक प्रबिक (प्रशासन) तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।३० र ११/१ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ६०-६२/२०७६-७७ (खुला,मनहला र मधेस ) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ - 1 - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः               ११२ 
छनौट भएको संख्ा ४ ४ - ३ - - - 

 

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

1=  104 दिपक कुमार पटेल तपसी शिवनाथ मधेसी 

2=  120 िेवकी कुमारी पाण्डये जगन्नाथ कान्तरुाम मदिला 

3=  157 पषु्पराज पन्त अम्बाित्त वविनित्त खुला 

4=  190 भमुा कुमारी आचायय तारानाथ ब्रजलाल मदिला 

5=  216 मो.इस्माईल अली मो.मसु्स्लम रदिम मधेसी 

6=  218 मोिनववक्रम खड्का जोख े प्रताप खुला 

7=  232 रववन्रराज रेग्मी भोजराज रुपानन्ि खुला 

8=  249 रामभरोस यािव मिन मोज े मधेसी 

9=  262 लशलता सामन्त गौरीिकंर धरमशसिं मदिला 

10=  334 सचुना आचायय नरेन्रराज कुलराज खुला,मदिला 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०० /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   सहायक प्रबिक (िेिा) तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२७ र २८ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ६३-६५/२०७६-७७ (खुला,मनहला र मधेस ) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ - 1 - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                ५२ 
छनौट भएको संख्ा ५ ४ - २ - - - 

 

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

1=  10 अन्जना दाहाि धनप्रसाद एकप्रसाद खिुा,महहिा 

2=  16 अखबिका िामीछान े पषु्पराज देनििाि महहिा 

3=  76 प्रभा ढुङ्गाना खगराज हेमिाि महहिा 

4=  88 भैरि िहादरु रावि गोपािनसं कबमान े खिुा 

5=  99 मो.इस्माईि अिी मो.मखुस्िम रहहम खिुा,मधेसी 

6=  102 योगेश्वर दाहाि भीष्मकुमार गोपीकृष्ण खिुा 

7=  110 रहवन्रराज रेग्मी भोजराज रुपानन्द खिुा 

8=  145 श्यामिाि ुसाह हकशोरी रुपि मधेसी 

9=  147 संनगता खनाि भवुनप्रसाद हिकाराम महहिा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०१ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक प्रबिक (मेकालनकि) तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२० र २१ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ६६/२०७६-७७ (मनहला) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः             ८ 
छनौट भएको संख्ा - ३ - - - - - 

 

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

1=  1 अननता ररजाि धनश्याम तोयनारायण महहिा 

2=  4 कहिता ओझा ठिपककुमार धममप्रसाि महहिा 

3=  10 शभेुक्षा सापकोटा रामशरन मेधाप्रसाि महहिा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०२ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक प्रबिक (केलमकि) तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२० र २२ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ६७/२०७६-७७ (मनहला) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः             १ 
छनौट भएको संख्ा - १ - - - - - 

 

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

1=  1 ठिप्ती पौडेि पणु्यविक्रम चण्डीप्रसाि मवहिा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०३ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक प्रबिक (कम्प्युटर) तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, लिलिध 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।३० र ११/१ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ६९-७१/२०७६-७७ (खुला, मनहला र दनलत) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ १ - - १ - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                    ६८ 
छनौट भएको संख्ा ४ २ - - १ - - 

 

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

1=  58 जोनसन खड्का ताराबहादरु हररबहादरु खिुा 

2=  59 ज्योनत अमात्य ऋषि गजबहादरु मषहिा 

3=  67 दीपा अनिकारी निमिर शशीिर खिुा,मषहिा 

4=  91 ननरंजन कुमार दास षिमिेश नििा दनित 

5=  189 राजेश कुमार थारु काशीराम कािीकाप्रसाद खिुा 

6=  214 षिनोद बस्नेत मानबहादरु िक्तबहादरु खिुा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०४ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक (प्रशासन) तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।११।४ र ५ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ७२-७३/२०७६-७७ (खुला र नप.के्ष.) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                           १०६ 
छनौट भएको संख्ा ३ - - - - - ३ 

 

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

1=  21 अजुनुराज जोशी कुम्भराज परशरुाम पप.क्षे. 

2=  131 नपिन शमाु गोपिन्द िािभक्त पप.क्षे. 

3=  215 नभम प्रसाद पौडेि भखक्तपििाश शंखिाि खिुा 

4=  254 रमेश थापा िोकबहादरु अम्बरबहादरु खिुा 

5=  280 िनित पिक्रम राित नरनसं कुमारो पप.क्षे. 

6=  321 सन्तोष नगरी नतिकबहादरु नन्दिाि खिुा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०५ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक (िेिा) तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।११।२ र ३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ७४-७६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ 1 1 - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः            133 
छनौट भएको संख्ा ४ ५ ३ - - - - 

 

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

1=  80 कुसमु ढकाि कमि धममदत्त खिुा,महहिा 

2=  86 खेमराज काफ्िे मेघराज केदारनाथ खिुा 

3=  89 गंगा नि .सस.काकक  िहुिराम कुमारो महहिा 

4=  161 नधरज निम्वू िोकमान फूििहादरु आ .ज.  

5=  175 नानकुिा राई हकम राज तेजिहादरु आ .ज.  

6=  283 यशोदा नसिवाि होमप्रसाद हररप्रसाद महहिा 

7=  292 रजनस आचायम रहवन्द्रनाथ खेमराज महहिा 

8=  299 रहवन्द्र खड्का कृष्णिहादरु खडगिहादरु खिुा 

9=  230 वन्द्दना रेग्मस हवष्णपु्रसाद नन्द्दिाि खिुा,महहिा 

10=  454 सूयमराम िािा निकुराम कृष्णभक्त आ .ज.  
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०६ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक (इिेखरि कि) तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२५ र २६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ७७/२०७६-७७ (खुला) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    २५ 
छनौट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

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

1=  26 खजतेन्द्र साह रामसनु्द्दर देवनारायण खिुा 

2=  72 रुपक मण्डि खशवेश्वर रामकृष्ण खिुा 

3=  99 समुन बस्ताकोटी रामचन्द्र पूणणचन्द्र खिुा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०७ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक (लसलभि) तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२५ र २६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ७८/२०७६-७७ (मनहला) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  - 1 - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः             ४ 
छनौट भएको संख्ा - 1 - - - - - 

 

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

1=  4 अर्चना र्ापागाई मदनराज केदारनाथ महहिा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०८ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक (मेकालनकि) तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२५ र २६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ७९/२०७६-७७ (दनलत) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  - - - - 1 - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                    १४ 
छनौट भएको संख्ा - - - - 3 - - 

 

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

1=  7 प्रकाश रामदाम ठदिबहादरु प्रनतमान दनित 

2=  8 मननष काकी ढोिी कृष्णकुमार गमु्ब दनित 

3=  12 सन्तोष विशङु्के पोडे गोविन्द दनित 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २०९ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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, अन्तिााताा तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक (ल्याब) तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, ल्याब 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२७ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ८०/२०७६-७७ (मनहला) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः             ३९ 
छनौट भएको संख्ा - ७ - - - - - 

 

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

1=  11 कुमारी मीना पौडेि मननराम देवमखि महहिा 

2=  21 ठदपा पाण्डे खखमिाि एकदेव महहिा 

3=  29 प्रगती शाह डम्बरबहादरु मेध ु महहिा 

4=  41 ररत ुकुमारी दबेु महेश्वर खेहरु महहिा 

5=  53 हवनीता सवेुदी रामबाब ु कुिमोहन महहिा 

6=  65 सरिा रेग्मी नन्दराम तीथथराज महहिा 

7=  70 सजुता मल्ि िकुरी सरेुश केशरबहादरु महहिा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २१० /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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, अन्तिााताा तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक (कम्प्युटर) तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, लिलिध 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ८१/२०७६-७७ (आ.ज.) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                    ५८ 
छनौट भएको संख्ा - - ६ - - - - 

 

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

1=  22 कान्छानरुु शेपाा फूर्ाा नमङमार आ .ज.  

2=  29 कैिास मादेन अम्मरकुमार सञ्चराज आ .ज.  

3=  65 पर्न गरुुङ्ग प्रठदपकुमार इन्रबहादरु आ .ज.  

4=  66 पारश शे्रष्ठ मखिकुमार सरु्िादास आ .ज.  

5=  123 सन्जयदत्त चौधरी रामदत्त भोदरुाम आ .ज.  

6=  126 सनमर कुमार महतो छन्तरुाम चिुाही आ .ज.  
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २११ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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, अन्तिााताा तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक (ल्याब) तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, ल्याब 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।१६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ८२-८४/२०७६-७७ (खुला, आ.ज. र मधेस ) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - १ 1 - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                ६० 
छनौट भएको संख्ा ८ - ३ ९ - - - 

 

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

1=  5 अननि कुमार िाकुर ठिनेशप्रसाि नागेन्द्र मधेसी 

2=  12 अशोक शे्रष्ठ राजकुमार शेरबहािरु आ .ज.  

3=  19 ऋषभ कर्ण राजारामिाि बििेविाि मधेसी 

4=  23 कुमारी मीना पौडेि मननराम िेवमखर् खिुा 

5=  42 तोयनाथ ओझा भक्तराज नवराज खिुा 

6=  49 िेब बहािरु क्षेत्री डोरबहािरु िगुाणप्रसाि खिुा 

7=  50 धमेन्द्र प्रसाि कुमी िक्षुमर् सरुत मधेसी 

8=  70 प्रगती शाह डम्बरबहािरु मेध ु खिुा 

9=  71 प्रमोि कुमार चौधरी प्रहिाि राजककशोर मधेसी 

10=  103 रमन िवट रमेश काखशिाि आ .ज.  

11=  104 रमेश कुमार शमाण इश्वराज गयाप्रसाि मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

12=  113 रामप्रवेश कुमार यािव राजिेव िागा खिुा,मधेसी 

13=  115 रीत ुकुमारी िबेु महेश्वर खेहरु मधेसी 

14=  125 शान्द्ता बस्याि ओमप्रसाि चरुामखर् खिुा 

15=  135 संखजत कुमार शमाण रमेश आत्मा मधेसी 

16=  137 सजना हेङ्गज ु िशरथ भीमबहािरु आ .ज.  

17=  140 सन्द्तोष कुमार साह बेचन खशवटहि खिुा,मधेसी 

18=  155 सवुर्ण काकी नभमबहािरु िड्गबहादुर खिुा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २१२ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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, अन्तिााताा तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक (लमस्त्री इिेखरि कि) तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ८५/२०७६-७७ (मनहला) 

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

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः            १९ 
छनौट भएको संख्ा - 6 - - - - - 

 

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

1=  7 नगता निष्ट नारायणिहादरु याङ्किहादरु महहिा 

2=  8 जानकी कुमारी िढुाथोकी धननराम दििहादरु महहिा 

3=  11 ननजजना आचायज गौरीनाथ गंगाराम महहिा 

4=  12 ननजाज भट्टराई प्रमेप्रसाद मकरनन्द महहिा 

5=  20 यनुनका यादि भोिा रामिाि ु महहिा 

6=  29 ससु्मा जोशी जयिाि मदनराज महहिा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २१३ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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, अन्तिााताा तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक (कम्प्युटर) तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, लिलिध 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२९ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ८६-८७/२०७६-७७ (खुला र मधेस ) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ - - १ - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः               १७१ 
छनौट भएको संख्ा ८ - - 9 - - - 

 

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

1=  30 अमरनाथ गोस्वामी खजतबहादरु ननमन्द्रनाथ मधेसी 

2=  263 पप्प ुबहादरु गरुुङ बिववर नतनीनसं खिुा 

3=  320 नबनोद कुमार गपु्ता रामभरोसीप्रसाद बैजनाथप्रसाद मधेसी 

4=  346 भावना पाण्डेय नरेशप्रसाद खशवप्रसाद खिुा 

5=  388 मोहम्मद खजबरीि मो .ासा  िोकमान खिुा,मधेसी 

6=  410 रमेश यादव शत्रधुन रवव मधेसी 

7=  452 रामनधर कुमार यादव मवहन्द्र मखुख मधेसी 

8=  467 रोशन राय तेजनारायण ववल्टु खिुा,मधेसी 

9=  495 ववनोद बस्नेत मानबहादरु भक्तबहादरु खिुा 

10=  335 ववष्ण ुआचायय िक्ष्मीनारायण एकदेव खिुा 

11=  529 संखजत कुमार यादव ठदगम्बर रामिनित खिुा,मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

12=  599 सबुोध मण्डि रामपकुार वहतिाि मधेसी 

13=  615 सशुीि कुमार नसंह धमयनाथ सकुदेव मधेसी 

14=  629 हेमराज रोकाय गगननसंह नविनसंह खिुा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २१४ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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, अन्तिााताा तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   टेखिलसयन तह/शे्रण ः  तहलिहीन सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२९ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ८८-९१/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ३ १ 1 - - - 1 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                           १६१ 
छनौट भएको संख्ा १४ ७ १० - - - 4 

 

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

1=  10 अनिनन्दन पंनडत रामबहादरु विहारी खिुा 

2=  18 अजुनु मािी कर्बुहादरु चन्रबहादरु खिुा 

3=  21 अि बहादरु रोकाया नमनिाि िािनसंह वप .क्षक्ष.  

4=  25 इखस्तयाक अहमद मोजानमि हनमद खिुा 

5=  35 कमान नसं तामाङ कक्ष नाम नसंह ज्ञानबहादरु खिुा,आ .ज.  

6=  37 कल्पना पोखरक्षि हररवकुतन अब्जनाथ मवहिा 

7=  43 कुमारी दक्षिकी िोहरा विरक्षन्रबहादरु नैननसंह मवहिा 

8=  48 कृष्र् बहादरु फ्यािी मगर रक्षशमबहादरु िक्षनीबहादरु आ .ज.  

9=  49 कृष्र् सनु्दर श्रक्षष्ठ प्रक्षमकृष्र् काखजिाि आ .ज.  

10=  57 गजक्षन्र कुमार पंनडत नबरक्षन्र मोहन आ .ज.  

11=  59 गोपाि प्रसाद पाण्डक्ष िखममचन्द दक्षउमनुन वप .क्षक्ष.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

12=  63 गोविन्द िामा श्रीकाजी मानबहादरु आ .ज.  

13=  67 चन्रकान्तिाि दास जिक्षश्वर नसताराम खिुा 

14=  84 ठदपराज निताि िममीकान्त  नैनान्र वप .क्षक्ष.  

15=  99 िन बहादरु दरुा निमबहादरु हस्तबहादरु आ .ज.  

16=  100 िमरुाज कोइरािा यज्ञबहादरु कृष्र्बहादरु खिुा 

17=  107 ननकक्ष श प्रसाद चौहान मखिुाि जटािारी खिुा 

18=  109 ननमिुा काफ्िक्ष यूिराज चडुामर्ी खिुा,मवहिा 

19=  112 ननसन राई खचनबहादरु कुिबहादरु आ .ज.  

20=  127 प्रमोद कुमार थारु कािीराम मंगि आ .ज.  

21=  133 बाि कुमारी काकी रक्षखबहादरु दक्षिीबहादरु मवहिा 

22=  150 मनोज कुमार पिेु रामचन्र वकशोरी खिुा 

23=  166 रनबन्र रोकाया ठदिबहादरु िछु वप .क्षक्ष.  

24=  169 राकक्ष श कुमार चौिरी बिदक्षब मगुािाि खिुा,आ .ज.  

25=  176 रामदक्षि कुमार यादि तपक्षश्वर बिमन्त खिुा 

26=  191 विमिा िसुाि रामप्रसाद नििािर मवहिा 

27=  198 खशि कुमार साह चन्दक्षश्वर असवफु खिुा 

28=  199 खशिशरर् साह कान ु ऋषक्षश्वरनारायर् मोहनप्रसाद खिुा 

29=  223 सन्तोष सत्याि प्रमोदप्रसाद इश्वरीप्रसाद खिुा 

30=  228 सररता थापा खजतनसं तोरर्बहादरु मवहिा 

31=  232 सीता थापा विरबहादरु जदु्धविर मवहिा 

32=  242 सनुनि कुमार चौिरी आशाराम नटाई आ .ज.  
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २१५ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१६ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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, अन्तिााताा तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   बाउजर अपरेटर तह/शे्रण ः  तहलिहीन सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः  २०७७।१०।२६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

निज्ञापन नम्बरः  ९२-९५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ 3 - 2 - - 1 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                            २० 
छनौट भएको संख्ा ६ 0 - 3 - - २ 

 

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

1=  1 अंगराज निताि िक्ष्मीकान्त नैनानन्द पप .क्षक्ष.  

2=  4 अनमत श्रीवास्तव कामक्षश्वरप्रसाद चिुाहीप्रसाद मिक्षसी 

3=  9 कुमार गौतम चन्रप्रसाद दगुाादास खिुा 

4=  14 जनक पाण्डक्ष खक्षचरनाथ खडानन्द खिुा 

5=  16 नररमान खाती बिनबर बापि खिुा,पप .क्षक्ष.  

6=  17 नारायण ज्ञवािी डोिप्रसाद शक्षषनारायण खिुा 

7=  19 प्रठदप प्रसाद पौडक्षि खरुहरी ननिप्रसाद खिुा 

8=  25 िनित कुमार पौडक्षि रामचन्र रुरप्रसाद खिुा 

9=  26 खशवराम मण्डि सदुाम गयानाथ मिक्षसी 

10=  28 सतक्षन्र िाकुर रामपवनय अमतृ मिक्षसी 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(एकनारायण शमाा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
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