
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  उपनिदेशक (प्रा.) तह/शे्रणी: ििड ं सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, कम्प्युटर ईखजजनियररङ्ग 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२९ र ३० गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ८/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः     १९   

छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

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

1.  80004 प्रदीप महर्जन रामलाल पूर्जलाल खलुा 

2.  80026 सललना डंगोल शेषनारायर् बाबकुार्ी खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १५९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक निदेशक तह/शे्रणी: आिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।३० र ३१ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ९/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    २३   

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  90042 उज्वल पोखरेल गोववन्दप्रसाद खडानन्द खलुा 

2.  90017 केदारनाथ ज्ञवाली दामोदर श्यामलाल खलुा 

3.  90003 मानबहादरु काकी प्रमे झपुालाल खलुा 

4.  90044 हररशचन्द ठकुरी जोहारी चनु्धी खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक निदेशक तह/शे्रणी: आिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, नित्त 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०१ र ०२ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  १०-११/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः           ५   

छनौट भएको संख्ाः ३ १ - - - - - 

 

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

1.  100001 दिनेशकुमार कोइराला यज्ञप्रसाि रामप्रसाि खलुा 

2.  100004 मन्ज ुथापा रणबहािरु नन्िलाल खलुा, महहला 

3.  100003 सशुील अधिकारी घनश्याम चीरञ्जीहव खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक निदेशक तह/शे्रणी: आिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, कािुि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२९ र ३० गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  १२/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः     १   

छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  120001 शारदा फुयल डंगोल श्रीप्रसाद टिकाराम खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक निदेशक तह/शे्रणी: आिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, योजिा तथा तथ्याङ्क 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०३ र ०४ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  १३/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः     ३   

छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  130006 प्रमेबहादरु महत धनबहादरु ओमबहादरु खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  मेनिकि अनधकृत तह/शे्रणी: आिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, निज्ञ, स्वास्थ्य 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२७ र २८ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  १४/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः     ९   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  140007 कमल अयााल जिवनाथ ममत्रलाल खलुा 

2.  140001 धमाानन्द िोशी िैराि प्रमानन्द खलुा 

3.  140004 सजितकुमार भण्डारी मनोिकुमार झंकनाथ खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक निदेशक (चाटार्ा 

एकाउने्टण्ट) 

तह/शे्रणी: आिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, निज्ञ, चाटार्ा एकाउने्टण्ट 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२७ र २८ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  १५/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः     २२   

छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  150004 हिमाल दािाल वेणपु्रसाद शिवप्रसाद खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडरे्ि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक निदेशक तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०३ र ०४ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  १६-१७/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः          ७४   

छनौट भएको संख्ाः ३ ३ - - - - - 

 

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

1.  160001 कमलकान्त खनाल परशरुाम बिसराम खलुा 

2.  160100 दिपकराज भट्ट झंकनाथ मेघनाथ खलुा 

3.  160070 प्रबतष्ठा पाण्डे रववन्रनाथ माधव मविला 

4.  160024 रमा अबधकारी रूरप्रसाि उियनारायण खलुा, मविला 

5.  160014 सशुीला पौडेल प्यामनारायण भवित्त मविला 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक निदेशक तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०३ र ०५ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  १८/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः     १०   

छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  180023 केशवराज गौतम धनपती कुलप्रसाद खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६७ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक निदेशक तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, नित्त 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२९ र ३० गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  १९/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः     ११   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  190019 आनन्दवंश न्यौपाने हरिवंश कृष्णचन्र खलुा 

2.  190023 जयकृष्ण दलुाल लोकप्रसाद घननाथ खलुा 

3.  190018 भेषिाज पोखिेल उमाकान्त पूणाानन्द खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १६९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक निदेशक (प्रा.) तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, कम्प्युटर ईखजजनियररङ्ग 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०३ र ०४ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  २०/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः     २४   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  200028 केशवबहादरु धामी मोहनससंह धनससंह खलुा 

2.  200013 ववशाल पौडेल डोरप्रसाद चेतप्रसाद खलुा 

3.  200007 सौरभकुमार समश्र सत्येन्द्रकुमार सयुयनारायण खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१७ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक निदेशक तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, योजिा तथा तथ्याङ्क 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२७ र २८ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  २१/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः     १४   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  210009 ध्रवु अधिकारी भपूालबहादरु गणेशबहादरु खलुा 

2.  210002 प्रकाश गाईज ु बलराम काजीबहादरु खलुा 

3.  210023 सरोजा अधिकारी केदारप्रसाद घननाथ खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१८ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  प्रशासकीय अनधकृत तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।३२ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  २२-२६/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ५ १ १ १ १ - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः                             ३२४   

छनौट भएको संख्ाः ८ ५ ३ ३ ३ - - 

 

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

1.  220264 ऋषिराम पाण्डेय षपताम्वर खमुोकान्त खलुा 

2.  220283 कैलाशकुमार यादव जयषकशोर जगुेश्वर मधेसी 

3.  220412 गोकुल शमाा ज्ञामपु्रसाद डडलाराम खलुा 

4.  220262 चित्ररेखा डसलवाल नन्दलाल श्रीकृष्ण मषिला 

5.  220298 डड .षप.  सनु्दर पराजलुी डोलराज जीवलाल खलुा 

6.  220422 दलबिादरु तामाङ श्रीबिादरु सूयाबिादरु आ .ज.  

7.  220007 ददपेन्रकुमार भगत डसताराम मनुीदास मधेसी 

8.  220064 दीपक सेढाई डण्डपाणी चशवप्रसाद खलुा 

9.  220166 पूणाबिादरु नेपाली धनबिादरु वेदबिादरु दडलत 

10.  220131 प्रकाश चिडमरे लोकनाथ िररलाल खलुा 

11.  220527 बोधषवक्रम थोकर धनबिादरु उमालडसङ आ .ज.  

12.  220556 राडधका डनरौला पदमबिादरु निलडसंि खलुा, मषिला 

13.  220160 षवशाल नेपाली कमानडसंि कले दडलत 

14.  220250 संझना बराली सूयाबिादरु लालबिादरु दडलत 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

15.  220365 सन्जयबिादरु स्याङतान काचजमान काडमडसंि आ .ज.  

16.  220265 सरस्वती न्यौपाने वेदप्रकाश भषवश्वर मषिला 

17.  220288 सरोज भट्ट शम्भ ु डमश्रीलाल खलुा 

18.  220544 डसमा यादव रामलक्षणप्रसाद जलेश्वर खलुा, मषिला, मधेसी 

19.  220171 सजुाता पोखरेल सकुदेव ओमप्रसाद मषिला 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१८ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िेखा अनधकृत तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।३२ र ५।२ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  २७-२९/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः                 २६   

छनौट भएको संख्ाः ६ ४ ० - - - - 

 

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

1.  270032 अन्ज ुन्यौपाने श्यामप्रसाद केशवानन्द महिला 

2.  270023 अम्बिका लाममछाने पषु्पराज देहवलाल खलुा, महिला 

3.  270015 जयम्न्ि चापागाई हिकाििादरु पदमलाल महिला 

4.  270018 धमनश्वर खनाल शंकरप्रसाद म्चन्िामम्ि खलुा 

5.  270004 प्रकाश म्िममरे लोकनाथ िररलाल खलुा 

6.  270021 प्रमिष्ठा पाण्डे रहवन्रनाथ माधव खलुा, महिला 

7.  270036 फम्िन्रराज शमाा ददनानाथ खगेश्वर खलुा 

8.  270019 रमेश ढुुँगेल धनप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१८ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  आ.िे.प. अनधकृत तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखापरीक्षर् 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।३२ र ५।३गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ३०/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    ७   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  300010 अननलककरण लईुटेल अजम्बर कृष्णलाल खलुा 

2.  300011 केशवराज गौतम धनपती कुलप्रसाद खलुा 

3.  300008 चिरञ्जीवी न्यौपान े छकवलाल परु्षोत्तम खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

१०८ 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१८ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । 
 

 

पदः  कािुि अनिकृत तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, कािुि 

जल.प.सञ्चालन जमजतः २०७६।०४।३२ गते नजतिा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय ।  

 

जिज्ञापन नम्बरः  ३१।०७५-७६ 

जकजसमः खुला 

माग पद संख्ाः १ 

जल.प.मा सम्मिजलत संख्ाः २ 

छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उम्मेदिार छनौट नभएको । 

 

 

 

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

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।२३ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सूचिा प्रनिनध अनधकृत (प्रा.) तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, कम्प्युटर ईखजजनियररङ्ग 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२७ र २८ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ३२-३३/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः          ३२   

छनौट भएको संख्ाः ६ ० - - - - - 

 

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

1.  320026 अंकु जयसवाल हरीशंकरप्रसाद बदु्धिनाथप्रसाद खलुा 

2.  320030 केशवबहादरु धामी मोहनससंह धनससंह खलुा 

3.  320009 सधरेन्द्र फौजदार खेमनारायण जयनारायण खलुा 

4.  320014 राजेश चापागाई शेषकान्द्त बदु्धिसागर खलुा 

5.  320018 द्धवशाल पौडेल डोरप्रसाद चेतप्रसाद खलुा 

6.  320008 सौरभकुमार समश्र सत्येन्द्रकुमार सूययनारायण खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।२३ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ प्रशासि सहायक तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।३१ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ३४-३८/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ६ १ १ १ १ - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः                                    ८८५ 

छनौट भएको संख्ाः ९ ६ ५ ३ ३ - - 

 

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

1.  340660 अननता शर्ाा टेकनाथ टटकारार् र्टिला 

2.  340394 आशशष चौधरी बिादरु टटराि ु आ .ज.  

3.  341329 कारे्श्वर भण्डारी रार्पतृ सबुध र्धेसी 

4.  340280 कृनतकाकुर्ारी भट्ट केशवदत्त कृष्णानन्द र्टिला 

5.  340740 शचत्ररेखा नसलवाल नन्दलाल श्रीकृष्ण र्टिला 

6.  341535 ददनेशप्रसाद जोशी अम्वादत्त खेर्राज खलुा 

7.  340862 ददटपका पररयार रशन्जत पटु्के दनलत 

8.  341594 पावाती शे्रष्ठ बाबरुार् टिलर्ान खलुा, र्टिला, आ .ज.  

9.  341034 नबनकुा शेपाा ग्याल्जे साङ्गे आ .ज.  

10.  341476 बोधनबक्रर् थोकर धनबिादरु उर्ालनसङ आ .ज.  

11.  341563 बोर्लाल पराजलुी र्शुिरार् खीर्प्रसाद खलुा 

12.  340616 नर्लनबिादरु नब .क.  नेत्रबिादरु बलनबर दनलत 

13.  341519 र्ो .इस्र्ाईल  अली र्ो .र्शुस्लर्  रटिर् र्धेसी 

14.  340775 यादव पौडेल सदानन्द टवद्यापनत खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

15.  340683 योगेश्वर दािाल भीष्र्कुर्ार गोटपकृष्ण खलुा 

16.  340973 शशशभषुण राय नसयावरप्रसाद रार्नन्दन र्धेसी 

17.  340545 श्रीरार् गौतर् र्रु्लाल चरुार्णी खलुा 

18.  340799 संगीता र्िजान कुलबिादरु कृष्णलाल आ .ज.  

19.  340795 साथाक र्िरा लक्ष्र्ण फशुारार् दनलत 

20.  340246 सीता बााँस्कोटा ददलबिादरु नशन्दकेशर र्टिला 

21.  340726 सनुनता पाण्डे िेर्राज खडानन्द खलुा, र्टिला 

22.  340266 सबुोध खनाल जनकराज उर्ाकान्त खलुा 

23.  340615 सरु्न अयााल शानलकरार् कुलप्रसाद खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७७ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।२३ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िेखापाि तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।३१ र ५।१ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ३९-४०/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः          ६१   

छनौट भएको संख्ाः ५ ३ - - - - - 

 

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

1.  390137 मेनकुा पन्थी रेश्मीराज खिमानन्द िलुा, महिला 

2.  390086 योगेश्वर दािाल भीष्मकुमार गोपीकृष्ण िलुा 

3.  390024 रामकुमार के .एम.  कृष्णबिादरु सनबिादरु िलुा 

4.  390035 हवष्णमुाया ससवाकोटी ददलनाथ भसगरथ िलुा, महिला 

5.  390165 संसगता िनाल भवुनप्रसाद हटकाराम महिला 

6.  390079 सरुज ज्ञवाली चेतनारायण रहवलाल िलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।२४ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  कािुि सहायक तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, कािुि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।३१ र ५।३ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ४१/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    १८   

छनौट भएको संख्ाः ५ - - - - - - 

 

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

1.  410001 अमन गैरे कमलप्रसाद गोववन्दप्रसाद खलुा 

2.  410025 कवपलजंग रावल दलबहादरु नन्दा खलुा 

3.  410014 प्रकाश घिममरे लोकनाथ हररलाल खलुा 

4.  410033 राजकुमार िोरसाइने बलदेब कृष्णप्रसाद खलुा 

5.  410016 सरस्वती न्यौपाने बेदप्रकाश भववश्वर खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १७९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।२४ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक, अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, कम्प्युटर ईखजजनियररङ 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२९ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ४२-४४/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः                ३५९   

छनौट भएको संख्ाः ८ ६ १२ - - - - 

 

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

1.  420293 अमिन दवुाल लक्ष्िीप्रसाद लक्ष्िीभक्त आ .ज.  

2.  420211 कुिार भण्डारी ककसन मसंह आनमसंह खलुा 

3.  420467 खखिबहादरु काकी केशबहादरु मित्रलाल खलुा 

4.  420377 मगता चन्द क्षेत्रबहादरु कवरबहादरु िकहला 

5.  420054 गोकुल थापा लोकबहादरु कोिलबहादरु खलुा 

6.  420006 टंकप्रसाद ओझा खगेन्रप्रसाद भोजराज खलुा 

7.  420244 मडलबहादरु सारू कहरमसंह रत्न मसंह आ .ज.  

8.  420026 नवराज रोक्का हकुुिबहादरु िानमसंह खलुा 

9.  420215 मनिमल िहजमन मतथमबहादरु खजतलाल आ .ज.  

10.  420127 पजुाकुिारी झा प्रभाकर गणेश िकहला 

11.  420400 पूजा नेपाल मसताराि ददनानाथ िकहला 

12.  420362 िधकुवलास बढु मभिप्रसाद बलभर खलुा 

13.  420110 िहेश प्रधान चेतबहादरु खड्गबहादरु खलुा, आ .ज.  

14.  420136 िहेशप्रसाद थारू जगप्रसाद िाधो आ .ज.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

15.  420479 रंजीत चौधरी नामगन्दर रूपनारायण आ .ज.  

16.  420376 राधा लािा कणमबहादरु बेलिान िकहला, आ .ज.  

17.  420462 कवनय अमधकारी कवष्ण ु केदारनाथ खलुा 

18.  420369 शाखन्त िहजमन भरत रािलाल िकहला, आ .ज.  

19.  420017 सखजता तािाङ मभिबहादरु हकम बहादरु िकहला, आ .ज.  

20.  420038 समबन शे्रष्ठ सरेुन्रलाल जगतलाल आ .ज.  

21.  420297 सबुोध िण्डल रािपकुार कहतलाल आ .ज.  

22.  420062 सरेुश चौधरी खसुीलाल खशवलाल आ .ज.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १८० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।२५ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  प्रशासि सहायक तह/शे्रणी: चडथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२७ र २८ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ४५/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः    १६२   

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  450062 दलबहादरु तामाङ श्रीबहादरु सूययबहादरु खलुा 

2.  450226 बबनोदकुमार चन्द भक्तबहादरु धमय खलुा 

3.  450156 शबमयला पौडेल देहप्रसाद पदमलाल खलुा 

4.  450023 सूययप्रसाद घिबमरे घशवलाल घचन्तामणी खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १८१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।२५ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेखापाि तह/शे्रणी: चडथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०४।२७ र २९ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ४६-४८/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः                १५७   

छनौट भएको संख्ाः ५ २ ० - - - - 

 

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

1.  460261 भागगरथी भण्डारी राजेन्द्रप्रसाद गडल्लीनाथ खलुा, महिला 

2.  460225 रमेश ढंुगेल धनप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद खलुा 

3.  460433 हवरेन्द्रगसंि हवष्ट गगनगसंि अमरगसंि खलुा 

4.  460093 हवष्णमुाया गसवाकोटी ददलनाथ भगगरथ खलुा, महिला 

5.  460163 सरुज ज्ञवाली चेतनारायण रहवलाल खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १८२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।२६ 

सामाजिक सुरक्षा कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक, अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक कम्प्युटर अपरेटर 

(प्रा.) 

तह/शे्रणी: चडथो सेवा/समूह/उपसमूहः निनिध, कम्प्युटर ईखजजनियररङ 

जि.प.सञ्चािन जमजतः २०७६।०५।०३ गते नजतिा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

जिज्ञापन नम्बरः  ४९-५०/२०७५-७६ 

जकजसमः खुिा मजहिा आ.ि. मधेसी दजित अपाङ्ग जप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 

जि.प.मा सम्मिजित संख्ाः         ३६३   

छनौट भएको संख्ाः ९ १० - - - - - 

 

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

1.  490119 अगस्त्य राय जयवीर ववषणी खलुा 

2.  490185 कमला शे्रष्ठ विरालाल इन्द्रनारायण मविला 

3.  490108 कृष्णकुमार ससंि रतन कारी खलुा 

4.  490486 खखमबिादरु काकी केशबिादरु समत्रलाल खलुा 

5.  490109 प्रमेबिादरु शािी धनराज नरवीर खलुा 

6.  490163 सबद्या असधकारी गोववन्द्दराम अखबबकाप्रसाद मविला 

7.  490057 बीना नेपाल रामचन्द्र रङ्गलाल खलुा, मविला 

8.  490139 मनकामना भट्टराई खचरन्द्जीबी मोसतप्रसाद मविला 

9.  490089 रसमला मोक्तान चतरुमान मैनाथससंि मविला 

10.  490175 रामेश्वरी जोशी नारायणदत्त देवीदत्त मविला 

11.  490131 रोशन राय तेजनारायण ववल्टु खलुा 

12.  490514 ववष्णपु्रसाद पोखरेल काशीप्रसाद खीमप्रसाद खलुा 

13.  490018 सखजता तामाङ्ग सभमबिादरु िकक बिादरु खलुा, मविला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

14.  490316 सरस्तवती खिसमरे उमालाल खमुानन्द्द मविला 

15.  490116 सरेुन्द्र दास प्रददप गणेशी खलुा 

16.  490064 ससु्तमा चौधरी टीपनारायण चमारी मविला 

17.  490345 िेमा ससंि पल्टु राजदेव मविला 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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