
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५८२ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।३० 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  उप कायाकारी लनदेशक शे्रणी/तह: अलधकृत प्रथम शे्रर्ी सेवा/समूह/उपसमूहः  

धल.प.सञ्चालन धमधतः २०७५।९।१९ र २०  नधतजा प्रकाशन गने कार्ाडलर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धबज्ञापन नम्बरः   १-२/२०७५-७६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः          १९ 

अन्तवाडताडको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ १ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  109 दीपा दाहाल ठदपकप्रसाद कृष्णप्रसाद खलुा, महहला 

2.  112 राजेन्द्र महजजन कृष्ण कृष्णमान खलुा 

3.  114 रुपेश के .सी.  नहकुल डम्बरबहादरु खलुा 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

नायव सबु्बा नायव सबु्बा उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५८३ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।३० 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लनदेशक शे्रणी/तह: अलधकृत लितीय शे्रर्ी सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमधतः २०७५।९।२३ र २४  नधतजा प्रकाशन गने कार्ाडलर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धबज्ञापन नम्बरः   ३-५/२०७५-७६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः                                     २१ 

अन्तवाडताडको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - २ ० - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  310 अञ्जु महतो राजेन्द्र खोभारी मधेसी 

2.  332 अखववका ओझा गपु्ता जगठिशप्रसाि गणेशराज खलुा, मधेसी 

3.  305 अरुण ढंुगाना कोमलप्रसाि पिमलाल खलुा 

4.  322 अजुनुबहािरु पािक कुलबहािरु कुलप्रसाि खलुा 
 

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

(हेमनाथ चवलागाई)  

 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

 

..................... 
(सूयपु्रसाि सापकोटा) 

नायव सबु्बा नायव सबु्बा उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५८४ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।३० 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिार मधे्य देहायका रोि नम्बर 

तथा नाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ण भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्य 

बााँकी कायणक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पकण  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लनदेशक शे्रणी/तह: अलधकृत लितीय शे्रर्ी सेवा/समूह/उपसमूहः कानून 

धल.प.सञ्चालन धमधतः २०७५।९।२१ र २२  नधतजा प्रकाशन गने कार्ाडलर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धबज्ञापन नम्बरः   ६/२०७५-७६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - १ - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः                  १ 

अन्तवाडताडको लाधग छनौट भएको संख्ाः - १ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  601 रीतम्भरा बस्नेत प्रधमु्नराज चन्द्रबहादरु महहला 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

 

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

नायव सबु्बा नायव सबु्बा उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५८५ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।३० 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक लनदेशक शे्रणी/तह: अलधकृत तृतीय शे्रर्ी सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमधतः २०७५।९।२५ र २६  नधतजा प्रकाशन गने कार्ाडलर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धबज्ञापन नम्बरः   ७-१०/२०७५-७६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः                        ३९ 

अन्तवाडताडको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ ५ ४ १ - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  755 आनन्द न्यौपाने लोकमणी चन्रकान्त खलुा 

2.  762 भवुन देसार अष्टबहादरु शेरबहादरु आ .ज.  

3.  723 मननला चाखललङ्ग नमलनकुमार धनध्वोज महहला, आ .ज.  

4.  740 रखजना राई राजकुमार मेखबहादरु खलुा, महहला, आ .ज.  

5.  752 खशखशरा अनधकारी दगुााप्रसाद नडल्लीराम महहला 

6.  738 संगम राई माधव चन्रबहादरु खलुा, आ .ज.  

7.  773 संगीता कुुँ वर धालबहादरु हवरबहादरु महहला 

8.  703 सगुन्धाकुमारी कणा हवश्वलभरलाल सयुानारायणलाल खलुा, महहला, मधेसी 
 

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

(हेमनाथ चललागाई)  

 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

 

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

नायव सबु्बा नायव सबु्बा उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५८६ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।०१ 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक लनदेशक शे्रणी/तह: अलधकृत तृतीय शे्रर्ी सेवा/समूह/उपसमूहः िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमधतः २०७५।९।२१ र २२  नधतजा प्रकाशन गने कार्ाडलर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धबज्ञापन नम्बरः   ११/२०७५-७६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः   १२ 

अन्तवाडताडको लाधग छनौट भएको संख्ाः ५ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1114 आनन्द न्यौपाने लोकमणी चन्रकान्त खलुा 

2.  1105 गौरब ववष्ट भैरबहादरु हररश्चन्र खलुा 

3.  1116 भवुन देसार अष्टबहादरु शेरबहादरु खलुा 

4.  1111 रखजना राई राजकुमार मेखबहादरु खलुा 

5.  1110 संगम राई माधव चन्रबहादरु खलुा 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

 

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

नायव सबु्बा नायव सबु्बा उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५८७ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।०१ 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक शे्रणी/तह: सहायक प्रथम सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमधतः २०७५।९।१९ र २०  नधतजा प्रकाशन गने कार्ाडलर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धबज्ञापन नम्बरः   १२/२०७५-७६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः   २० 

अन्तवाडताडको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1225 ठिपपका मास्के श्याम रामभक्त खलुा 

2.  1212 राजकुमार पंनडत रामएकवाल सोनफी खलुा 

3.  1209 संजोग सापकोटा पवष्णपु्रसाि पपताम्वर खलुा 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

 

..................... 
(सूययप्रसाि सापकोटा) 

नायव सबु्बा नायव सबु्बा उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५८८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।०१ 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक शे्रणी/तह: सहायक लितीय सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमधतः २०७५।९।२३ र २४  नधतजा प्रकाशन गने कार्ाडलर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धबज्ञापन नम्बरः   १३/२०७५-७६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - - - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः                                             १८ 

अन्तवाडताडको लाधग छनौट भएको संख्ाः - - - ४ - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1312 राजकुमार पंनडत रामएकवाल सोनफी मधेसी 

2.  1301 रामसागर यादव राजेन्द्र बासदेुव मधेसी 

3.  1323 सरोज साह रामबाब ु प्रगाश मधेसी 

4.  1311 हृदयराज यादव रामजन्द्मप्रसाद चन्द्रखजतप्रसाद मधेसी 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

 

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

नायव सबु्बा नायव सबु्बा उपसखचव 
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