
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १६८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  नायि कायाकारी सम्पादक तह: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः पत्रकाररता, नेपािी 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।१७ र १८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ४ 

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ४ 
 

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

1.  6 कुमारवववेकानन्द नमश्र कृष्णचन्र बचु् चन आ.प्र. 

2.  4 केदारप्रसाद भट्टरार्इ उद्धवप्रसाद देवीभक्त आ.प्र. 

3.  3 पषु्पराज जोशी अणराज र्च्छुरमण आ.प्र. 

4.  2 निभवुनचन्र वाग्ले बालचन्र टीकानननि आ.प्र. 
 

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १६९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहसम्पादक तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः पत्रकाररता, नेपािी 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।१७ र १८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १ 

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

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

1.  1 करुण अयााल टिकाराम दामोदर आ.प्र. 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १७० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  िररष्ठ कम्प्युटर अलिकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, कम्प्युटर 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।१७ र १८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १ 

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 
..................... 
(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. १७१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

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

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः    १३      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  7 नमकला नगरी खखम ु हकुु खलुा 

2.  27 बद्रीप्रसाद काकी नडल्लीराम कोटबहादरु खलुा 

3.  9 श्रीराम फुयाल लेखनाथ एकादत्त खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयपु्रसाद 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. १७२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  कानून अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, कानून 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२० र २२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ६/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  13 नरेशकुमार बटाला लालबहादरु कंशे खलुा 

2.  3 रवव भट्टरार्इ वटका दनिराम खलुा 

3.  7 शरदकुमार शमाइ वलराम ऋविराम खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १७३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  डकुमेन्ट अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, डकुमेन्ट 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२० र २३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ३      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  8 लक्ष्मी भट्टरार्इ गणेशकुमार पदमलाल खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १७४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  पु्रफररलिङ अलधकृत (नेपािी) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, नेपािी पु्रफररलिङ 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ११      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ६ - - - - - - 

 

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

1.  23 ऋषिराम ढकाल लक्ष्मीनाथ धममदत्त खलुा 

2.  27 देवबहादरु कुुँ वर जंग े चमुाननसंह खलुा 

3.  8 मनोज ननरौला रत् नबहादरु मक् करबहादरु खलुा 

4.  4 मोहनप्रसाद दाहाल ढालप्रसाद गोषवन्द खलुा 

5.  19 रत् नप्रसाद मननाली तेजप्रसाद षवष्णपु्रसाद खलुा 

6.  11 षवनोद अनधकारी कृष्णबहादरु भीमराज खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयमप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १७५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  समाचारदाता (अंगे्रजी) तह: छैठ  ं सेवा/समूह/उपसमूहः पत्रकाररता, अंगे्रजी 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२२ र २३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ८      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ६ - - - - - - 

 

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

1.  13 अननता शे्रष्ठ कुवेर मोहनबहादरु खलुा 

2.  1 अपपणा अनिकारी हरीप्रसाद केदारनाथ खलुा 

3.  10 अशोक दाहाल नललानाथ छववलाल खलुा 

4.  12 परुुषोत्तम परुुष खत्री प्रमोदकुमार निमबहादरु खलुा 

5.  9 फणीन्द्र फुयाल नवराज नतथपलाल खलुा 

6.  7 सजुन ढुङ्गाना यादवप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाप पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयपप्रसाद 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. १७६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  पु्रफररलिङ अलधकृत (अंगे्रजी) तह: छैठ  ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, अंगे्रजी पु्रफररलिङ 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२४ र २५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १०/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ६      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  1 उपेश महजजन बदु्धवीर जीतनारायण खलुा 

2.  11 चडुामणी ररजाल नतलकप्रसाद पषु्पलाल खलुा 

3.  9 परुुषोत्तम परुुष खत्री प्रमोदकुमार निमबहादरु खलुा 

4.  2 लालबहादरु राना कणजबहादरु नन्दबहादरु खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाज पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद 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. १७७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िेिा अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२० र २४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ११/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ७      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  8 केशवराज गौतम धनपती कुलप्रसाद खलुा 

2.  11 बोमबहादरु खड् का ओमबहादरु दानबहादरु खलुा 

3.  2 हरर सवेुदी रववलाल शखशधर खलुा 
  

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १७८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  बजार अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, बजार 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२० र २५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १२/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     २      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  8 बोमबहादरु खड् का ओमबहादरु दानबहादरु 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. १७९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक कम्प्युटर अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, कम्प्युटर 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १४-१५/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः २ ० - - - - - 

 

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

1.  23 जयन्तककशोर गोइत रकवन्रनारायण गणेुश् वर खलुा 

2.  36 झनक थापा चक्रबहादरु उदयनसंह 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. १८० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिारह उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  कम्प्युटर इख जलनयर तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, लप्र.पे्रश ममणत 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२२ र २३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १६/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - 

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।   

 
..................... 
(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. १८१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  मेकालनकि इख जलनयर तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, ममात 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १७/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  11 अखस्मत गौतम नारायण देवीप्रसाद खलुा 

2.  2 प्रशान्त भट्टरार्इ नवराज फखणन्रप्रसाद खलुा 

3.  7 मो.अनलया रार्इन कुमाइन भलु्ली खलुा 

4.  4 शंकर थापा दानबहादरु यमबहादरु खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १८२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक (प्रशासन) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२४ र २५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १९-२०/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः २४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ४ ५ - - - - - 

 

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

1.  39 नममदा मरानसनी केशवानन्द नललाधर महहला 

2.  46 भहवष्य अयामल ढुण्डीराज आत्माराम खलुा 

3.  79 लीलादेवी अनधकारी हवष्णपु्रसाद रामचन्र खलुा, महहला 

4.  6 हवननता खनतवडा पणु्यराज खशवप्रसाद महहला 

5.  66 श्रीराम फूयाल लेखानाथ एकादत्त खलुा 

6.  3 सररता भट्टरार्म कनिराम खजवलाल खलुा, महहला 

7.  73 नसजमना पौडेल कुलप्रसाद हररप्रसाद महहला 
  

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयमप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १८३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक (बजार) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, बजार 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२४ र २६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २१/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ३      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  116 कृष्णप्रसाद लइुटेल टटकाराम भखिप्रसाद 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. १८४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ भण्डार सहायक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२४ र २८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २२/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  126 कववता काकी ध्रवु रुद्रबहादरु 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. १८५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक डकुमेन्ट तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, डकुमेन्ट 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२४ र २७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २३/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ६      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

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

1.  142 भरत अयााल इन्द्रमणी श् यामलाल खलुा 

2.  132 रुपचन्द्र भट्ट कृष्णप्रसाद नेत्रप्रसाद 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. १८६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२१ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक समाचारदाता (नेपािी) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः पत्रकाररता, नेपािी 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२९ र ३० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २४-२७/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः ३ १ १ १ - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः  ५१     

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ६ २ ० १ - - - 

 

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

1.  161 इश् वरकुमार पाण्डेय भखिप्रसाद हररप्रसाद खलुा 

2.  217 इश् वरन्द्र झा जगठदशन्द्र राधाका्त खलुा, मधेसी 

3.  196 गोपालन्द्र सवेुदी रमेशन्द्र अन्तराज खलुा 

4.  180 टेकनाथ पाण्डेय मखुिप्रसाद हररप्रसाद खलुा 

5.  240 तारा हमाल (ढंुगाना) कुमार परु्णबहादरु खलुा, महहला 

6.  223 शा्ती लामा रंगवीर शरुवीर खलुा, महहला 
  

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखनव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १८७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२१ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  पु्रफररडर (नेपािी) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, नेपािी 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२९ र ३० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २८/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ७      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  298 अजुनु अनिकारी डण्डपाखि नडल्लीप्रसाद खलुा 

2.  286 यमकुमार भण्डारी कृष्िबहादरु पदमबहादरु खलुा 

3.  285 संगीतादेवी शमाु नारायिप्रसाद हररदत्त खलुा 
  

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयपु्रसाद 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. १८८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२१ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक सामाचारदाता (अंगे्रजी) तह: पााँच  ं सेवा/समूह/उपसमूहः पत्रकाररता, अंगे्रजी 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।२ र ३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २९-३१/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ७ ३ ० - - - - 

 

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

1.  325 चोलाकान्त खनाल रेश् मीलाल भवानीशंकर खलुा 

2.  303 परुुषोत्तम परुुष खत्री प्रमोदकुमार नभमबहादरु खलुा 

3.  311 मख जमा ढकाल राजेन्रप्रसाद कलाधर खलुा, महहला 

4.  330 मोहनप्रसाद भट्टरार्इ राजेन्रप्रसाद र्श् वरीप्रसाद खलुा 

5.  317 रन् ज ुकाफ्ले हररप्रसाद हवननमाधव खलुा, महहला 

6.  316 सपना थापा ध्रवु नललाबहादरु खलुा, महहला 

7.  321 समुन पन्थ मखुिप्रसाद वलराम खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १८९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२३ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िेिापाि तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२४ र २८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३२/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ७      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  357 केशवराज गौतम धनपती कुलप्रसाद खलुा 

2.  332 गौतम वव.सी. ववरेन्द्रबहादरु धनबहादरु खलुा 

3.  340 सरेुश भट्टरार्इ कववराम खजवलाल खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १९० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२३ 

गोरखापत्र संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन  

उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ   

पदः  सह िजाञ् ची तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२४ र २८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३३/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ६      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - 

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 
..................... 
(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. १९१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२३ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ कम्प्युटर अपरेटर तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, कम्प्युटर 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।२।२४ र २५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३४-३६/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १३      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः २ ० १ - - - - 

 

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

1.  434 अजुनुनसंह िगनु् ना लालनसंह ललवुा खलुा 

2.  411 संजय महजनु निरत् न राम खलुा, आ.ज. 
  

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयपु्रसाद 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. १९२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२३ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रशासन तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।२ र ३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३९-४०/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ४७      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ५ २ - - - - - 

 

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

1.  42 ठिलबहािरु भण्डारी अम्बरबहािरु गखम्भरनसंह खलुा 

2.  52 नममिा मरानसनी केशवानन्ि नललाधर खलुा, महहला 

3.  120 नारि िाहाल डम्बरबहािरु खड् गबहािरु खलुा 

4.  50 भहवष्य अयामल ढुण्डीराज आत्माराम खलुा 

5.  43 हवननता खनतवडा पणु्यराज खशवप्रसाि खलुा, महहला 
  

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयमप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १९३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२३ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  कानून सहायक तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, कानून 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।२ र ४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४१/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ३      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  149 सन्तोष भट्टरार्इ वासदेुव गंगाप्रसाद खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १९४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२३ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  भण्डार सहायक तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।२ र ४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४२/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ८      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  157 खशशब बज्राचायय बसन्तबज्र जोगबज्र 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. १९५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२३ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक पु्रफररडर (नेपािी) तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, नेपािी पु्रफररलडङ 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।५ र ६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४३-४४/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १७      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ३ १ - - - - - 

 

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

1.  216 नारायणप्रसाद भण्डारी ओमप्रसाद मोनतलाल खलुा 

2.  212 रेखा खिनमरे थरहरी नन्दलाल खलुा, महहला 

3.  203 खशवप्रसाद पराजलुी यमप्रसाद खडानन्द 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. १९६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२४ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  जुलनयर फोटोग्राफर तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः पत्रकाररता, फोटोग्राफी 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४५-४६/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १३      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ६ २ - - - - - 

 

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

1.  228 अमोल शे्रष्ठ नारायणकृष्ण रत् नबहहाुरु खलुा 

2.  232 कववता थापा कृष्णबहहाुरु रामबहहाुरु मवहला 

3.  224 डााँफु बहोहरा गोराबहहाुरु कणणजीत खलुा, मवहला 

4.  227 मोहनप्रसाु भट्टरार्ण राजेन्द्रप्रसाु र्श् वरीप्रसाु खलुा 

5.  222 राजेन्द्र काफ्ले विकाराम नभमलाल खलुा 

6.  229 ववनय हमुागार्ण ववुरु कृष्णप्रसाु खलुा 

7.  221 सागर वस्नेत रामबहहाुरु लालबहहाुरु खलुा 
  

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाु सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १९७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२४ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  जुलनयर आलटाष्ट तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः पत्रकाररता, किा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४७-४८/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ९      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ७ २ - - - - - 

 

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

1.  253 कृष्णराज अनिकारी खशवलाल ननलकण्ि खलुा 

2.  259 डााँफु वोहरा गोराबहादरु कणणजीत खलुा, महहला 

3.  244 रहव नमश्र मोहनकुमार नललानाथ खलुा 

4.  242 हवनय हमुागार्ण हवदरु कृष्णप्रसाद खलुा 

5.  257 सरेुम देसार अष्ट द्वाँसी खलुा 

6.  255 सषृ्टी महजणन नसहिबहादरु नसलाल खलुा, महहला 

7.  249 हहमालय गौतम सागरनाथ पशपुनतनाथ खलुा 
  

 
..................... 
(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. १९८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२४ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  ग्रालिक लिजाइन तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, कम्प्युटर 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४९/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

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

1.  269 ननममलकुमार शे्रष्ठ र्मश् वरकुमार निमलाल खलुा 

2.  261 शनममला ध्योंगोज ु गणेशकुमार आशबहादरु खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयमप्रसाद 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. १९९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२४ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  लसलनयर पे्रशम्यान तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, पे्रश 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५०/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     १२      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ६ - - - - - - 

 

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

1.  276 खिरन्जीवी पन्थी केशवराज खमुानन्द खलुा 

2.  284 बदु्धिराम भण्डारी खित्रबहादरु बदु्धिबहादरु खलुा 

3.  273 मो.मजरुल हक मो.जैनलु बच् िार्इ खलुा 

4.  274 रमेश थारु अटवारी जंगली खलुा 

5.  270 शानलकराम रेग्मी अजुइनप्रसाद कुलप्रसाद खलुा 

6.  281 हररप्रसाद पौडेल दगुाइप्रसाद हररनन्द खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. २०० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२४ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  जुलनयर पे्रशम्यान तह: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, पे्रश 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५१/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     १५      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ५ - - - - - - 

 

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

1.  24 चन्द्रमखि दाहाल नरनाथ देवीप्रसाद खलुा 

2.  27 खचरन्द्जीवी पन्द्थी केशवराज खमुानन्द्द खलुा 

3.  23 ठदपक चानलसे नरहरी प्रमेनाथ खलुा 

4.  33 रमेशकुमार दाहाल लेखनाथ किााखर खलुा 

5.  25 हररप्रसाद पौडेल दगुााप्रसाद हररनन्द्द 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. २०१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२५ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  कलनष्ठ बुकबाइन्डर तह: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, बाइखन्डङ 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५२/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     १९      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  5 अमतृनाथ नमश्र ककनतिनाथ रामनाथ खलुा 

2.  7 उषा सापकोटा (भण्डारी) कृष्णप्रसाद गणेशप्रसाद खलुा 

3.  3 रमेश थारु अटवारी जंगली खलुा 

4.  21 कवकास नसलवाल खशवनाथ चेतराज खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयिप्रसाद 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. २०२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२५ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  हेल्पर (ममात) तह: दोश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, ममात 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५३/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     ४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  74 मोहन खजरेल हकक बहादरु नरबहादरु खलुा 

2.  73 ववजय अयाकल नवराज शानलकराम खलुा 

3.  72 समुनराज निपािी देवराज ववष्णपु्रसाद खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाक पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयकप्रसाद 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. २०३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२५ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  हेल्पर (पे्रश) तह: दोश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, पे्रश 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५४-५७/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः ३ १ १ १ - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः  ३५     

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः १५ ० ४ ४ - - - 

 

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

1.  52 अननषकुमार झा हरीशंकर लक्ष्मीकान्त मधेसी 

2.  56 ओमबहादरु गरुुङ्ग सन्तबहादरु हकक बहादरु खलुा, आ.ज. 

3.  23 केशवप्रसाद न्यौपान े गोववन्दप्रसाद नेत्रप्रसाद खलुा 

4.  22 ठदपेन्रकुमार राय जयकुमार लक्ष्मण मधेसी 

5.  66 देवेन्रकुमार साह सत्यनारायण समत खलुा, मधेसी 

6.  59 ननमकल शे्रष्ठ गोववन्दबहादरु चक्रबहादरु खलुा, आ.ज. 

7.  27 प्रठदप रोका ठदलबहादरु नरबहादरु खलुा 

8.  67 बवुिराम भण्डारी खचत्रबहादरु बवुिबहादरु खलुा 

9.  54 मो.मजरुल हक मो.जैनलु बच् चार्क खलुा, मधेसी 

10.  71 मोहन खजरेल हकक बहादरु नरबहादरु आ.ज. 

11.  38 रमेश थारु अटवारी जंगली खलुा, आ.ज. 

12.  24 रमेशराज नगरी रामेश् वर नभमबहादरु खलुा 

13.  51 राजन रंखजतकार राजेन्र कृष्णगोपाल खलुा 

14.  33 रामहरी खनाल वपताम्बर लेखनाथ खलुा 

15.  25 ववक्रम महजकन आशाकाजी रामकृष्ण खलुा 

16.  28 सववन महजकन पणुक अष्टमान खलुा 

17.  41 समुनराज नत्रपािी हेवराज ववष्णपु्रसाद खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

18.  37 हररप्रसाद पौडेल दगुाकप्रसाद हररनन्द खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाक पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयकप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २०४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२५ 

गोरखापत्र संस्थानको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  हेल्पर (बाइखिङ) तह: दोश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, बाइखिङ 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।३।६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५८/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः     १४      

अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संख्ाः ५ - - - - - - 

 

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

1.  6 उमा नसजापनत नसद्धिबहादरु नरबहादरु खलुा 

2.  8 उषा सापकोटा (भण्डारी) कृष्णप्रसाद गणेशप्रसाद खलुा 

3.  4 रन् ज ुनगरी बद्री अम्कलबहादरु खलुा 

4.  5 द्धवजय अयााल नवराज शानलकराम खलुा 

5.  18 सजृना नेपाल ठदवाकर केदारनाथ खलुा 
  

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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