
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३५९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।३० 

नेपाल आयल ननगमको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिार मधे्य कुनै पलन उिेदिार 

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

पदः  लनदेशक तह: दश ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१ र २ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४१/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

..................... 
(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. ३६० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।३० 

नेपाल आयल ननगमको 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  उपलनदेशक (मेकालनकि) तह: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इखजजलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१ र २ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४४/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  1 अशोक साह शत्रधुनप्रसाद  खशवशंकरप्रसाद 

 

..................... 
(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. ३६१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।३० 

नेपाल आयल ननगमको 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  प्रबिक (प्रशासन) तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१ र २ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४६/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ३ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  1 पजुा शाक्य बाबरुाजा  दानमनुन 

 

..................... 
(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. ३६२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।३० 

नेपाल आयल ननगमको 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  उपप्रबिक (प्रशासन) तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१ र २ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ५१/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  1 अनजु पौडेल झंकबहादरु  ककतीबहादरु 

 

..................... 
(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. ३६३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।३० 

नेपाल आयल ननगमको 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  उपप्रबिक (िेिा) तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।१ र ३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ५२/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  1 अनजु पौडेल झंकबहादरु  ककतीबहादरु 

 

..................... 
(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. ३६४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।१ 

नेपाल आयल ननगमको 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 प्रबिक (प्रशासन) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।५ र ६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ५६/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ११ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  18 उमेशकुमार पोखरेल यज्ञप्रसाद  खखलप्रसाद 

2.  12 श्रीधर लानमछाने छायादत्त  गरुुदत्त 

3.  4 सनुनताकुमारी मैनाली यज्ञप्रसाद  वालचन्द्र 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद 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. ३६५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।१ 

नेपाल आयल ननगमको 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 प्रबिक (िेिा) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।३ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ५७/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १० 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  3 सनुनताकुमारी मैनाली यज्ञप्रसाद  वालचन्द्र 

 

..................... 
(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. ३६६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।१ 

नेपाल आयल ननगमको 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  बररष्ठ सहायक (प्रशासन) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।३ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ५८/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १० 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ४ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  4 कमला राई सरोजकुमार  चन्द्रबहादरु 

2.  5 केशवराज पाण्डे नेत्रप्रसाद  ननत्यानन्द्द 

3.  7 झववन्द्र वव .क.  काले  खजतबहादरु 

4.  3 समुनप्रसाद पािक डम्बरप्रसाद  निमनाथ 

 

 

..................... 
(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. ३६७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।१ 

नेपाल आयल ननगमको 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  बररष्ठ सहायक (िेिा) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।३ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ५९/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ४ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १३ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ४ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  5 कमला राई सरोजकुमार  चन्द्रबहादरु 

2.  15 खगेश्वरप्रसाद यादव वेचन  नन्द्दीलाल 

3.  12 शाखन्द्त शमाा लोकराज  लालकृष्ण 

4.  3 समुनप्रसाद पािक डम्बरप्रसाद  निमनाथ 

 

 

..................... 
(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. ३६८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको 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  बररष्ठ सहायक (ल्याब) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, ल्याि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६०/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ३ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ३ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  3 उमेश वढुाथोकी रमेशकुमार  कृष्णबहादरु 

2.  6 सन्तोष साह राजकुमार  लक्ष्मी 

3.  1 सयुयकुमारी जोशी सवयस्वलाल  गालदुास 

 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. ३६९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२ 

नेपाल आयल ननगम नलनमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

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

पदः  बररष्ठ सहायक (मेकालनकि लमस्त्री) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, इलिलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।५।३ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६२/०७४-७५ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ३ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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