लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

४९४ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर,कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२३
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

पदः काया कारी सम्पादक
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह/श्रेणी:

दश ौं

२०७५।६।१ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः पत्रकाररता, नेपािी
नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

१/२०७४-७५
आ.प्र.

लकलसमः
माग पद संख्ाः

१

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

४

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

३

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

1

उमेशकुमार ओझा

पुष्करराज

प्रेमलाल

आ.प्र.

2.

7

राधाप्रसाद जोशी

सीताराम

वीरभद्र

आ.प्र.

3.

3

रामप्रसाद आचायय

हुमकान्त

नन्दराम

आ.प्र.

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

(रुकु शमाय पौडेल)
शाखा अनधकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनधकृत

..........................
(सूयप्र
य साद सापकोटा)
उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

४९५ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२३
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

पदः नायि काया कारी सम्पादक
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह/श्रेणी: नि ौं

२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

पत्रकाररता, नेपािी

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

२/२०७४-७५
आ.प्र.

लकलसमः
माग पद संख्ाः

१

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

रोि नं.

1.

1

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

नारदमुनन गौतम

रत्नलाल

गणपनत

आ.प्र.

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

४९६ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२३
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: नि ौं

पदः प्रमुि प्रबिक
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

प्रशासन, बजार
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

३/२०७४-७५
आ.प्र.

लकलसमः
माग पद संख्ाः

१

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

रोि नं.

1.

2

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

ताराबहादुर बस्याल

ओमबहादुर

मखिराम

आ.प्र.

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

४९७ /०७५-७६

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२३
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा
सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।

पदः प्रबिक
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह/श्रेणी: आठ ौं
२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

प्रशासन, िे िा
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय ।

५/२०७४-७५
आ.प्र.

लकलसमः
माग पद संख्ाः

१

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

०

यस ववज्ञापनमा कुनै पनन उमेदवार उखिर्ण नभएको ।

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

(रुकु शमाण पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ण साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

४९८ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२३
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: आठ ौं

पदः सह सम्पादक
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

पत्रकाररता, नेपािी
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

६/२०७४-७५
आ.प्र.

लकलसमः
माग पद संख्ाः

१

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

२

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

रोि नं.

1.

1

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

शेषकान्त पखण्डत

बठिप्रसाद

भानुभक्त

आ.प्र.

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

४९९ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२३
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

पदः िररष्ठ िेिा अलधकृत
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह/श्रेणी: सात ौं

२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

प्रशासन, िे िा
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

९/२०७४-७५
आ.प्र.

लकलसमः
माग पद संख्ाः

१

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

रोि नं.

1.

1

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

सुखशल पोख्रेल

टिकाराम

उमाकान्त

आ.प्र.

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ा साद सापकोिा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

५०० /०७५-७६

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२३
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा
सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।

पदः िररष्ठ लितरर् अलिकृत
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह/श्रेणी: सात ौं

२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

प्रशासन, बजार
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय ।

१०/२०७४-७५
आ.प्र.

लकलसमः
माग पद संख्ाः

१

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

०

यस ववज्ञापनमा कुनै पनन उमेदवार उखिर्ण नभएको ।

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

(रुकु शमाण पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ण साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५०१ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२३
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

पदः प्रमुि प्रुफररलिङ अलधकृत
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह/श्रेणी: सात ौं

२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

प्रालिलधक, नेपािी प्रुफररलिङ
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

११/२०७४-७५
आ.प्र.

लकलसमः
माग पद संख्ाः

१

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

रोि नं.

1.

1

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

दीपक श्रे ष्ठ

रामकृष्ण

वखतलाल

आ.प्र.

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५०२ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२४
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 प्रयोगात्मक, अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

पदः सहायक कम्प्युटर अलधकृत
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह/श्रेणी: छै ठ ौं

२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

माग पद संख्ाः

खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

१

-

१

-

-

-

-

१

-

-

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

२५
१

छनौट भएको संख्ाः

1.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

१३-१४/०७४-७५

लकलसमः

ि.क्र.नं.

प्रालिलधक, कम्प्युटर

रोि नं.
25

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

(रुकु शमाज पौडेल)
शाखा अनधकृत

-

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

रववन्द्र महजजन

ज्ञानबहादुर

धमजबहादुर

खुला, आ.ज.

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
ज साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५०३ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२४
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: छै ठ ौं

पदः मेखिने न्स अलधकृत
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रालिलधक, ममात

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

१५/०७४-७५
खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१८

-

छनौट भएको संख्ाः

६

-

-

-

-

-

-

लकलसमः

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

4

अजुन
ु सुवेदी

तुलसीराम

गंगाधर

खुला

2.

2

प्रेमचन्द्रप्रसाद कुशवाहा

नागेन्द्र

अच्छे लाल

खुला

3.

21

बासु गौतम

खशवप्रसाद

भनगरथ

खुला

4.

25

नबनोद थापा

शेरबहादुर

भक्तबहादुर

खुला

5.

15

मननष शमाु

भरतमणी

गोववन्द्दप्रसाद

खुला

6.

26

राजन शमाु

खखमराम

पशुपती

खुला

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

(रुकु शमाु पौडेल)
शाखा अनधकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
ु साद सापकोटा)
उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५०४ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२४
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: छै ठ ौं

पदः िेिाअलधकृत
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, िे िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

१६/०७४-७५
खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

माग पद संख्ाः

-

१

-

-

-

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

-

१४

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

-

३

-

-

-

-

-

लकलसमः

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

24

प्रनतमा शाही

लालबहादुर

जयबहादुर

महहला

2.

12

लक्ष्मीदे वी बस्याल

यज्ञप्रसाद

गुनाखर

महहला

3.

16

सं नगता चौलागाई

दुगााप्रसाद

मारुद्र

महहला

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५०५ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२४
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: छै ठ ौं

पदः प्रशासन अलधकृत
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।१ र ३ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, प्रशासन

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

१७/०७४-७५
खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

४१

-

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

३

-

-

-

-

-

-

लकलसमः

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

82

रामबहादुर शाह

परमानन्द

महाववर

खुला

2.

101

खशवराज वव.सी.

नन्दबहादुर

प्रेमबहादुर

खुला

3.

26

श्रीराम फुयाल

लेखनाथ

एकादत्त

खुला

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५०६ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२४
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: पााँ च ौं

पदः िररष्ठ सहायक
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।४ र ५ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, प्रशासन

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

१८/०७४-७५
खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

माग पद संख्ाः

-

१

-

-

-

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

-

५८

अन्तवाा ताा को िालग छनौट भएको संख्ाः

-

३

-

-

-

-

-

लकलसमः

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

33

कल्पना ढकाल

दनिराम

रं गलाल

महहला

2.

38

लक्ष्मी खनाल

रामप्रसाद

हररलाल

महहला

3.

111

हवद्याता पुडासै नी

भैरबप्रसाद

सुयप्र
य साद

महहला

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

(रुकु शमाय पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
य साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५०७ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२४
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: पााँ च ौं

पदः सहायक फोटोग्राफर
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।६ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

पत्रकाररता, फोटोग्राफी

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

१९/०७४-७५
खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१४

-

छनौट भएको संख्ाः

६

-

-

-

-

-

-

लकलसमः

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

12

कनिता थापा

कृष्णिहादुर

रामिहादुर

खुला

2.

9

डााँफु िोहरा

गोरािहादुर

कणणखजत

खुला

3.

3

प्रकाश रे ग्मी

खजवनाथ

रं गलाल

खुला

4.

11

मोहनप्रसाद भट्टराई

राजेन्द्रप्रसाद

ईश्वरीप्रसाद

खुला

5.

20

सुजन गुरुङ्ग

मेघिहादुर

खड्गिहादुर

खुला

6.

13

हरर महजणन

खिरीकाजी

सुकुिा

खुला

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

(रुकु शमाण पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ण साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५०८ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२५
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: च थ
ौं ो

पदः इिेखरि लसयन
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।४ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रालिलधक, ममात

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

२०/०७४-७५
खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१५

-

छनौट भएको संख्ाः

६

-

-

-

-

-

-

लकलसमः

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

3

एकलब्य तामाङ्ग

रुपबहादुर

धनबहादुर

खुला

2.

6

ठदपुकुमार यादव

नसकन्दरप्रसाद

गंगा

खुला

3.

28

पंकजकुमार साह

राधे

गररब

खुला

4.

2

पंकजकुमार साह

राजकुमार

नबन्दु

खुला

5.

14

नमनथलेशकुमार यादव

दे वेन्रप्रसाद

लक्ष्मण

खुला

6.

22

लक्ष्मीप्रसाद यादव

रामस्वरुप

ववदे शी

खुला

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनधकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५०९ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२५
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: दोस्रो

पदः हे ल्पर
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।६ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

२१-२२/०७४-७५

लकलसमः
माग पद संख्ाः

खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

२

-

-

-

१

-

-

-

०

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१९
२

छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

प्रालिलधक, मुद्रर् (प्रेस)

रोि नं.

-

-

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

11

पूर्ब
ण हादुर लामा

दलबहादुर

पेमानसं

खुला

2.

15

मोमजरुल. हक

ु .
मोजैनल

बच्चाई

खुला

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

(रुकु शमाण पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ण साद सापकोटा)
उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५१० /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२५
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
तह/श्रेणी: दोस्रो

पदः हे ल्पर
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।६ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

२३-२४/०७४-७५

लकलसमः
माग पद संख्ाः

खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

१

१

-

-

-

-

-

११

-

-

-

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

३१
१०

छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

प्रालिलधक, िाइखिङ

रोि नं.

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

17

उमा नसजापती

नसठिबहादुर

नरबहादुर

खुला, महहला

2.

40

उरुषा कसजु

ननलाम्बर

गोहवन्दमान

महहला

3.

7

उषा सापकोटा )भण्डारी(

कृष्णप्रसाद

गणेशप्रसाद

खुला, महहला

4.

16

खीमा भण्डारी

लालबहादुर

तेजबहादुर

खुला, महहला

5.

9

ठदलबहादुर भण्डारी

अम्बरबहादुर

गंखम्भरनसं ह

खुला

6.

37

बन्दना न्यौपाने

परशुराम

नेत्रप्रसाद

महहला

7.

11

नबमला बुढा

मानबहादुर

हवरबहादुर

खुला, महहला

8.

24

भगवता अनिकारी

दे वीप्रसाद

हटकाराम

खुला, महहला

9.

14

रन्जु नगरी

बद्री

अक्कलबहादुर

खुला, महहला

10.

13

शनमिला गेलाल सापकोटा

टं कप्रसाद

बलराम

खुला, महहला

11.

15

सपना भण्डारी

नेत्रप्रसाद

जगन्नाथ

खुला, महहला

12.

1

सहवता ढकाल

श्रीकान्त

चीरञ्जीवी

खुला, महहला

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

)रुकु शमाि पौडेल(
शाखा अनिकृत

.....................
)रे वती के.सी.(

शाखा अनिकृत

.....................
)सूयप्र
ि साद सापकोटा(
उपसखचव
पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५११ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।२५
गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: दोस्रो

पदः हे ल्पर
लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।६।६ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

२५-२७/०७४-७५

लकलसमः
माग पद संख्ाः

खुला

महिला

आ.ज.

मधेसी

दललत

अपाङ्ग

पप.क्षे.

१

१

१

-

-

-

-

१

०

-

-

-

-

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः

१०
२

छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

प्रालिलधक, ममात

रोि नं.

उमे दवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

4

खीमा भण्डारी

लालबहादुर

तेजबहादुर

खुला, महहला

2.

7

सुमनराज निपािी

दे वराज

हवष्णुप्रसाद

खुला

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

