
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५१२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२७ 

ननके्षप तथा कर्ाा सुरक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रबिक (लस.ए.) तह/शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

नि.प.सञ्चािन नमनतः २०७५।७।२६ र २८ गते ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   १/२०७५-७६  

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

अन्तवाातााको िानग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोि नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िारे्को नाम छनौट समूह 

1.  2 ववक्रान्त आचायय वेदप्रसाद यगपु्रसाद खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५१३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२७ 

ननके्षप तथा कर्ाा सुरक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  नायि प्रबिक तह/शे्रणी: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

नि.प.सञ्चािन नमनतः २०७५।७।२९ र ३० गते ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   २/२०७५-७६  

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

अन्तवाातााको िानग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोि नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िारे्को नाम छनौट समूह 

1.  3 रेखबहादरु नसलवाल ईन्द्रबहादरु रामजी खलुा 

2.  4 सन्द्तोष पौड् याल भोजराज वेदराज खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५१५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२७ 

ननके्षप तथा कर्ाा सुरक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिार उत्तीर्ण नभएको 

व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

पदः  अलिकृत तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

नि.प.सञ्चािन नमनतः २०७५।७।२६ र २८ गते ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ३/२०७५-७६  

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

अन्तवाातााको िानग छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - 
 

 

यस ववज्ञापनमा कुनै पनन उमेदवार उखिर्ण नभएको । 

 

 

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५१६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२७ 

ननके्षप तथा कर्ाा सुरक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक अलधकृत तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

नि.प.सञ्चािन नमनतः २०७५।७।२६ र २८ गते ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ४-६/२०७५-७६  

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
नि.प.मा सम्मिनित संख्ाः  ३२      

अन्तवाातााको िानग छनौट भएको संख्ाः ४ २ १ - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोि नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िारे्को नाम छनौट समूह 

1.  52 आनन्द न्यौपाने लोकमणी चन्रकान्त खलुा 

2.  36 प्रववन पडुासाइनी प्रकाशबहादरु कृष्णबहादरु खलुा 

3.  27 रुची शे्रष्ठ पषु्कर मखुिनाथ मवहला, आ .ज.  

4.  44 लनलता नसटौला शंकरप्रसाद भवनाथ खलुा, मवहला 

5.  16 ववदरु नतमखससना कृष्णहरर रुक्मदत्त खलुा 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर ५४ का उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५१७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२८ 

ननके्षप तथा कर्ाा सुरक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रधान सहायक  तह/शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

नि.प.सञ्चािन नमनतः २०७५।७।२९ र ३० गते ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ७-८/२०७५-७६  

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
नि.प.मा सम्मिनित संख्ाः ८५      

अन्तवाातााको िानग छनौट भएको संख्ाः ५ ४ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोि नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िारे्को नाम छनौट समूह 

1.  58 चोलाकान्त सबेुदी पेउनारायण रामचन्र खलुा 

2.  149 तलुसा वस्नेत नरबहादरु कृष्णबहादरु महहला 

3.  38 तलुसी लेखक लक्ष्मीप्रसाद नन्दराम खलुा, महहला 

4.  81 प्रहवन पडुासाइनी प्रकाशबहादरु कृष्णबहादरु खलुा 

5.  78 मखिना नगरी ईश्वर प्रसाद महहला 

6.  30 यमनुा पोख्रले कमलप्रसाद श्रीनारायण महहला 

7.  49 हवनोद ओझा टंकनाथ पद्मनारायण खलुा 

8.  84 हवनोद खज .सी.  रुरबहादरु खड् गबहादरु खलुा 
 

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५१९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२८ 

ननके्षप तथा कर्ाा सुरक्षण कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ कम्प्युटर सहायक  तह/शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

नि.प.सञ्चािन नमनतः २०७५।७।३० गते ननतर्ा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ९/२०७५-७६  

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
नि.प.मा सम्मिनित संख्ाः   ३२      

छनौट भएको संख्ाः ६ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोि नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िारे्को नाम छनौट समूह 

1.  30 अजुनुनसंह िगनु्ना लालनसंह ललवुा खलुा 

2.  9 नारायणकुमार निष्ट पदमिहादरु रखजजते खलुा 

3.  23 प्रववणकुमार झा कुलानजद अननरुद्र खलुा 

4.  8 मञ्जुकुमारी साह जगन्नाथ यगुलवकशोर खलुा 

5.  6 संजय कुमार मदनप्रसाद रामएकवाल खलुा 

6.  28 खक्षनतज भट्ट केशवदत्त कृष्णानजद खलुा 
 

 

 
..................... 
(रुकु शमा ुपौडेल)  

 

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

 

..................... 
(सूयपु्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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