
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ४६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२७ 

नेपाल प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनिष्ठानको 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 अन्तरिाताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  अध्ययि उपनिदेशक िह/शे्रणी: अनधकृत नितीय सेवा/समूह/उपसमूहः  

नल.प.सञ्चालन नमनिः २०७६।०३।०३ र ०४ ननिजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  ६/२०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलि संख्ाः  ३ 

अन्तरवािााको लानग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

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

1.  3 गोनबन्द भण्ारी भोिा रघुिाथ आ.प्र. 

2.  1 स्याि नकरात राई बयािनसं धिशेर आ.प्र. 

 

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

(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. ४७ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२७ 

नेपाल प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनिष्ठानको 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 अन्तरिाताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  प्रनशक्षर् तथा 

अिुसिाि अनधकृत 

िह/शे्रणी:  अनधकृत तृतीय सेवा/समूह/उपसमूहः  

नल.प.सञ्चालन नमनिः २०७६।०३।०३ र ०४ ननिजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८-१०/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलि अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलि संख्ाः                ३४   

अन्तरवािााको लानग छनौट भएको संख्ाः ६ ६ ६ - - - - 

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

1.  25 अिुप भुतेि मोहिप्रसाद गंगाराम खुिा 

2.  14 अनभषेक तुिाधर नतथादेि कुिदेि आ .ज.  

3.  3 आदशा अनधकारी सुरेन्द्र उदय खुिा 

4.  17 ऋचा शे्रष्ठ सरोजकुमार इन्द्रप्रसाद मनहिा, आ .ज.  

5.  28 एन्तोभ्िा ज्ञिािी देिीदत्त पे्रमिारायर् खुिा, मनहिा 

6.  22 चन्द्रकुमारी गुरुङ्ग नििबहादुर िािनिर मनहिा, आ .ज.  

7.  9 चााँदिी कायस्थ ििराम िानतकाजी मनहिा, आ .ज.  

8.  44 मनिषा महजाि मदिकाजी मोहििाि आ .ज.  

9.  18 राधा करे्ि िक्ष्मीभक्त गोनिन्दप्रसाद खुिा, मनहिा 

10.  13 रेनिशा अनधकारी रामकृष्ण सन्तबहादुर मनहिा 

11.  30 िीिा बुरा रािा )मगर(  धिनसंह मोतीिाि आ .ज.  

12.  46 निकल्प पोखरेि निश्वराज नचरनिनि खुिा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

13.  16 निकाश न्यडपािे पुरुषोत्तम िेदप्रसाद खुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ४८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२७ 

नेपाल प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनिष्ठानको 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 अन्तरिाताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  प्रनशक्षर् तथा अिुसिाि अनधकृत िह/शे्रणी: अनधकृत तृतीय सेवा/समूह/उपसमूहः  

नल.प.सञ्चालन नमनिः २०७६।०३।०३ र ०४ ननिजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  ११/२०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

नल.प.मा सम्मिनलि संख्ाः  ३ 

अन्तरवािााको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

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

1.  33 नििािाथ सापकोटा तोरर्प्रसाद नशिप्रसाद आ.प्र. 

2.  8 सरोजा शाक्य सूयाबहादुर धमाबहादुर आ.प्र. 

3.  39 नसजि पडडेि गोपािराज िोकराज आ.प्र. 

 

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

(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. ४९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२७ 

नेपाल प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनिष्ठानको 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 अन्तरिाताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  प्रशासकीय तथा 

नित्तीय अनधकृत 

िह/शे्रणी:  अनधकृत तृतीय सेवा/समूह/उपसमूहः  

नल.प.सञ्चालन नमनिः २०७६।०३।०५ र ०६ ननिजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १३/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलि अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलि संख्ाः    १०   

अन्तरवािााको लानग छनौट भएको संख्ाः ७ - - - - - - 

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

1.  6 गरे्शकुमार चडधरी जगु्गप्रसाद कुकरा खुिा 

2.  12 नचरनििी बसे्नत अखम्बरकाजी सोनभयतमाि खुिा 

3.  1 योगेस भट्टराई बािकृष्ण पशुाराम खुिा 

4.  5 राधा करे्ि िक्ष्मीभक्त गोनिन्दप्रसाद खुिा 

5.  8 नििािाथ सापकोटा तोरर्प्रसाद नशिप्रसाद खुिा 

6.  4 निकास न्यडपािे पुरुषोत्तम िेदप्रसाद खुिा 

7.  11 नसजि पडडेि गोपािराज िोकराज खुिा 

 

 

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

(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. ५० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२७ 

नेपाल प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनिष्ठानको 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 अन्तरिाताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक िह/शे्रणी: सहायक प्रथम सेवा/समूह/उपसमूहः  

नल.प.सञ्चालन नमनिः २०७६।०३।०७ र ०८ ननिजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १४-१६/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलि अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलि संख्ाः                     १८   

अन्तरवािााको लानग छनौट भएको संख्ाः ४ २ २ - - - - 

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

1.  19 अमृता माििर अजयनिक्रम दशरथ खुिा, मनहिा, आ .ज.  

2.  17 नबपीि ओझा ऋनिराम निश्विाथ खुिा 

3.  6 रनिन्द्रराज रेग्मी भोजराज रुपािन्द खुिा 

4.  10 सुरेन्द्र नचत्रकार धुमे्बबहादुर भाजिीर खुिा, आ .ज.  

5.  4 सेनिका थापा नदनिपकुमार बनिबहादुर मनहिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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