
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५५८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।१५ 

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  सहायक प्रििक (प्रशासन) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।१ र २ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४२/०७५-७६ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ८ 

अन्तवााताको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

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

1.  2 उमेशकुमार पोख्रले यज्ञप्रसाद खखलप्रसाद आ .प्र.  

2.  4 नववन खनाल प्रमेलकुमार नमत्रप्रसाद आ .प्र.  

3.  7 प्रववण पौडेल दनिराम वपताम्वर आ .प्र.  

 

 
..................... 
(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. ५५९ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।१५ 

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  सहायक प्रििक (िेिा) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।३ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४३/०७५-७६ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ५ 

अन्तवााताको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

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

1.  2 गोकर्णप्रसाद खिनमरे खशवप्रसाद चन्द्रप्रसाद आ .प्र.  

2.  7 प्रववर् पौडेल दनिराम वपताम्वर आ .प्र.  

3.  11 सानलक बढुाथोकी लोकबहादरु रुरबहादरु आ .प्र.  

 

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

..................... 
(रेवती के.सी.)  

..................... 
(सूयणप्रसाद 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. ५६० /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।१५ 

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  सहायक प्रििक (ल्याि) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, ल्याि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।३ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४४/०७५-७६ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ५ 

अन्तवााताको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

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

1.  1 गोववन्दप्रसाद अनिकारी रामप्रसाद घननाथ आ .प्र.  

2.  4 संजय दाहाल मािवप्रसाद ववष्णपु्रसाद आ .प्र.  

3.  5 सरोजकुमार राय िागा कइल ु आ .प्र.  

 

 
..................... 
(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. ५६१ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।१५ 

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  सहायक प्रििक (कम्प्युटर/आइ.टी.) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लिलिध 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।३ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४५/०७५-७६ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ३ 

अन्तवााताको लानग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

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

1.  7 संजयप्रसाद गपु्ता गणेश भगल आ .प्र.  

 

 
..................... 
(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. ५६२ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।१५ 

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

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।३ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४६/०७५-७६ 

नकनसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः २ 

अन्तवााताको लानग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

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

1.  6 झववन्द्र वव.क. काले जीतबहादरु आ .प्र.  

 

 
..................... 
(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. ५६३ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।१६ 

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  लनदेशक तह: दश ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।८ र ९ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४८/०७५-७६ 

नकनसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः २५ 

अन्तवााताको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

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

1.  5 उत्तमराज नेपाल ढुण्डीराज नतथथराज खलुा 

2.  21 तोयनाथ भट्टराई खशवलाल जयलाल खलुा 

3.  29 पूर्थप्रसाद ररजाल कुस्माखर देववचन्द्र खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाथ पौडेल)  

..................... 
(रेवती के.सी.)  

..................... 
(सूयथप्रसाद 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. ५६४ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।१६ 

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

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।३ र ४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४९/०७५-७६ 

नकनसमः महिला 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ९ 

अन्तवााताको लानग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

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

1.  13 सववना शमाा अनिकारी प्रमेराज ववुिसागर मवहला 
 

 
..................... 
(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. ५६८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२७ 

नेपाल आयल ननगमको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

पदः  प्रबिक शे्रणी/तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक,इलि,मेकालनकि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।८ र ९  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय । 

 

निज्ञापन नम्बरः   ५०/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः     १ 

अन्तवााताामा छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - 
 

 

यस ववज्ञापनमा कुनै पनन उमेदवार उखिर्ण नभएको ।  
 

 

 
..................... 
(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. ५६९ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२७ 

नेपाल आयल ननगमको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिार मधे्य देहायका रोि नम्बर 

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

तथा अन्य बााँकी कायणक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पकण  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रबिक शे्रणी/तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इलि, लसलभि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।८ र ९  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ५१/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः     ५ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 
 

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

1.  6 रामप्रसाद बञ्जारा हेमनारायण कृष्णप्रसाद 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. ५७० /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२७ 

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 शे्रणी/तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।६ र ७  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ५२-५४/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ - १ - - १ - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                                            ३८१ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ७ - ३ - - २ - 
 

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

1.  31 अमरबहादरु खड् का नडल्लीबहादरु महावीर खलुा 

2.  86 उमेशकुमार पोखरेल यज्ञप्रसाद खखलप्रसाद खलुा 

3.  144 कुलबहादरु शेरपनु्जा तेजबहादरु टिकाराम आ .ज.  

4.  172 खगेन्रप्रसाद अनिकारी रामप्रसाद जोगीराम खलुा 

5.  182 गणेशराज जोशी चेतराज रामचन्र खलुा 

6.  219 खचत्रबहादरु लम्तरी मगर पदमबहादरु नतलटवर खलुा, आ .ज.  

7.  325 ठदवश टवष्ट इन्रबहादरु नरबहादरु खलुा 

8.  439 पषु्पा ढकाल देवराज कृष्णराज अपाङ्ग 

9.  468 प्रठदप खिनमरे रामेश्वर अजुनुनाथ खलुा 

10.  548 मि ुसवेुदी वेदराज काखशराम अपाङ्ग 

11.  810 शसबहादरु पनु टवरबहादरु नडलबहादरु आ .ज.  

 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयपु्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५७१ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२७ 

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 शे्रणी/तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।८ र ९  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ५५-५६/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                  ८५ 

अनतावाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ५ - १ - - - - 
 

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

1.  5 अननता खत्री रववन्द्र ववक्रम टेकबहादरु खलुा 

2.  44 काखशराम ओली देवबहादरु मैराम खलुा 

3.  68 जनक न्द्यौपाने हररप्रसाद देववलाल खलुा 

4.  125 प्रववण पौडेल दनिराम वपताम्वर खलुा 

5.  130 बठरप्रसाद खनतवडा गणेशप्रसाद झंकप्रसाद खलुा 

6.  221 संगीता बलामी पदमबहादरु गोपीलाल आ .ज.  

 

 
..................... 
(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. ५७२ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२७ 

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 (कम्प्युटर) शे्रणी/तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लिलिध । 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।८ र ९  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ५७/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः    ४४ 

अनतावाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

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

1.  6 अनरुाधा साह खशवनारायण यगुल खलुा 

2.  143 सागर राना मगर नमनबहादरु खजतबहादरु 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. ५७३ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२७ 

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  िररष्ठ सहायक  शे्रणी/तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।१० र ११  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ५८-५९/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                  २२२ 

अनतावाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ - ३ - - - - 
 

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

1.  95 कुमार ओली नरनसंह लालनसंह खलुा 

2.  97 कुमारी राई बलबहादरु रामबहादरु आ .ज.  

3.  255 प्रनतमाकुमारी चौधरी नेपाली बदु्धिलाल आ .ज.  

4.  331 नमलन खिनसङ प्रमेबहादरु मशेु आ .ज.  

5.  435 लवकुश कटुवाल सजुजबहादरु बलबहादरु खलुा 

6.  439 लोकनाथ अयाजल परुुषोत्तम जयलाल खलुा 
 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद 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. ५७४ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२७ 

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  िररष्ठ सहायक  शे्रणी/तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः अप्रालिलधक, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।१७ र १८  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ६०/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः   ८३ 

अनतावाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

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

1.  103 ठिपेन्द्रराज आचायय खेमराज िेवीित्त खलुा 

2.  104 ठिमाननसंह खत्री लालबहािरु िोवबहािरु खलुा 

3.  180 योगेश्वर िाहाल निष्मकुमार गोपीकृष्ण खलुा 

रष्टब्य: रोल नं. २४६ का उमेिवारले बस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा "कक" उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको। 
 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूययप्रसाि 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. ५७५ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२७ 

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  िररष्ठ सहायक (इिेखरि क) शे्रणी/तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इलिलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।१९ र २०  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ६१/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - - १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                                १२ 

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः - - २ - - - - 
 

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

1.  4 उमेशकुमार मण्डल बेच ु सोनफी आ .ज.  

2.  12 मदनकृष्ण शे्रष्ठ घम्मरबहादरु दलबहादरु आ .ज.  

 

 
..................... 
(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. ५७६ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२८ 

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  िररष्ठ सहायक (मेकालनकि) शे्रणी/तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इलिलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।१९ र २०  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ६२-६३/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                        ६७ 

अनतावाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ - - ५ - - - 
 

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

1.  10 अनमतकुमार साह बेचन सोनित मधेसी 

2.  14 अववनाशकुमार अनधकारी नबरेन्द्र रामएकवाल खलुा, मधेसी 

3.  29 गडुकुुमार साह रामनारायण बैजनाथप्रसाद मधेसी 

4.  41 दायानन्द्द रौननयार नबनोदप्रसाद महादेव खलुा, मधेसी 

5.  76 बलराम कुशवाहा नारायण मनुनलाल मधेसी 

6.  156 सोमप्रसाद पंगेनी दयाराम दामोदर खलुा 
 

 
..................... 
(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. ५६५ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।१६ 

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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक तह/शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, ल्याि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।२३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६४/०७५-७६ 

नकनसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ५८ 

छनौट भएको संख्ाः ६ 
 

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

1.  14 कुमारी मीना पौडेल मननराम देवमणी खलुा 

2.  38 बोधराज नतनमखससना नयनदत्त दनधराम खलुा 

3.  45 यसबहादरु गरुुङ खडकबहादरु धनबहादरु खलुा 

4.  66 ववशाल अनधकारी प्रमेराज दगुाादत्त खलुा 

5.  83 नसलन भण्डारी हेमबहादरु डम्वरबहादरु खलुा 

6.  89 सनुमतकुमार चौधरी ववजयनन्द महन्थी खलुा 
 

 
..................... 
(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. ५७७ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२८ 

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 प्रयोगात्मक तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक (कम्प्युटर) शे्रणी/तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लिलिध 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।०५  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ६५/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः   २५१ 

छनौट भएको संख्ाः ७ - - - - - - 
 

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

1.  51 उमेश भट्टराई माधवप्रसाद चक्रप्रसाद खलुा 

2.  211 बद्री तमाङ इन्द्द्रबहादरु सेतमुान खलुा 

3.  326 बर्ाा के .सी.  िाकुरप्रसाद अम्मरराज खलुा 

4.  222 नबरोत्तमचन्द्द्र दास समरचन्द्द्र नारायणचन्द्द्र खलुा 

5.  317 रोशन राय तेजनारायण नबल्टु खलुा 

6.  353 खशवेशकुमार यादव परुन नथनुी खलुा 

7.  454 हररर् अवस्थी चन्द्द्रप्रसाद जगन्नाथ खलुा 
 

 
..................... 
(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. ५६६ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।१७ 

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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 
 

पदः  सहायक तह/शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, ल्याि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।२१ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ६६-६७/०७५-७६  

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ११०      

छनौट भएको संख्ाः ८ ८ - - - - - 
 

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

1.  9 अमतृा नसग्देल माधवप्रसाद हररप्रसाद महहला 

2.  10 अजुनु खनाल झनिलाल खनगश्वर खलुा 

3.  27 कुमारी मीना पौडेल मननराम देवमणी महहला 

4.  65 प्रजीना खसु ु िािकुाजी गणेशलाल महहला 

5.  81 िोधराज नतनमखससना नयनदत्त दनधराम खलुा 

6.  93 रचना गौतम (ज्ञवाली) घनश्याम देहवदत्त खलुा, महहला 

7.  99 राजकुमार तामाङ्ग तेजिहादरु कृष्णिहादरु खलुा 

8.  103 राजेश पौडेल कुलचन्द्र प्रमेनारायण खलुा 

9.  104 रामिहादरु िस्नेत रुकुमिहादरु शोभाखर खलुा 

10.  122 हवद्या काकी गणेशिहादरु चन्द्रिहादरु महहला 

11.  126 हवश्व अयालु रामप्रसाद तसुसीप्रसाद खलुा 

12.  135 शीला अयालु रामप्रसाद िहृिराम महहला 

13.  140 श्रवणकुमार साह ब्रह् मा खशव खलुा 

14.  151 सररता पाण्डे इश्वरीप्रसाद धनपती महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

15.  155 सहवना आचाय ु तारानाथ अकुलाल महहला 
 

 

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

..................... 
)रेवती के.सी.)  

..................... 
)सूयपु्रसाद 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. ५७८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२८ 

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 प्रयोगात्मक तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक (इिेखरि कि लमस्त्री) शे्रणी/तह: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इलिलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।२१ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः   ६८-७०/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ - - १ - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                        ११५ 

छनौट भएको संख्ाः ७ ५ - - ७ - - 
 

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

1.  2 अजय पासवान फेकन रासलाल दनलत 

2.  10 अलपारानी दास परमेश्वर नमश्रीलाल महहला 

3.  22 कौशल दास अकल ु िागा दनलत 

4.  26 जगतबहादरु शाही तलुाराज रंगलाल खलुा 

5.  27 खजतेन्द्रकुमार सहनी रामउदगार जनक खलुा 

6.  29 खजवनकुमार राय गौरीशंकर नथनुी खलुा 

7.  37 ठदपन्द्रकुमार सहनी शंकर अखन्द्ित दनलत 

8.  51 ननतेशकुमार साह जयवलम सहद ु खलुा 

9.  53 ननजाा भट्टराई प्रमेप्रसाद मकरनन्द्द महहला 

10.  74 बसन्द्तीकुमारी मल्ल मानबहादरु अजुानबहादरु महहला 

11.  92 यनुनका यादव भोला रामबाब ु महहला 

12.  96 राकेशकुमार मण्डल राजकुमार सखुख दनलत 

13.  101 राजलाल मण्डल सम्पत नेम ु दनलत 

14.  103 राखजवकुमार नसंह रामहकसनुदेव गलुाविन खलुा 

15.  118 लक्ष्मीप्रसाद यादव रामस्वरुप हवदेशीराज खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

16.  128 हवष्णदेुव दास रामखेलावन  अघन ु दनलत 

17.  136 संजय महरा बधुर झगरु दनलत 

18.  141 सररता राना मगर भक्तबहादरु गोरबहादरु महहला 

19.  152 सरेुशकुमार यादव मागौन हवलट 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. ५७९ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२८ 

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 प्रयोगात्मक तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक (कम्प्युटर) शे्रणी/तह: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लिलिध 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।२२  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन 

नम्बरः  
 

७१-७२/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - १ - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                        १९१ 

छनौट भएको संख्ाः ९ - - - ७ - - 
 

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

1.  19 अनमत कोइराला रामबहादरु लले दनलत 

2.  44 उमेश भट्टराई माधवप्रसाद चक्रप्रसाद खलुा 

3.  47 ओमप्रकाश ववश्वकमाा मेघबहादरु माधे दनलत 

4.  68 कृष्ण बैिा चन्द्रेश्वर कमल खलुा, दनलत 

5.  77 खखमबहादरु काकी केशबहादरु नमत्रलाल खलुा 

6.  93 जगठदश यादव भोररल लक्ष्मी खलुा 

7.  110 तमबहादरु वव .क.  डमबहादरु सैराम दनलत 

8.  175 नबनम रणपहेली भरतकुमार शरणबहादरु दनलत 

9.  190 मनकामना भट्टराई खचरखिवी मोनतप्रसाद खलुा 

10.  231 राजकरण यादव उपेन्द्र चनलत्र खलुा 

11.  261 रोशन राय तेजनारायण नबलटु खलुा 

12.  296 खशवेशकुमार यादव परुन नथनुी खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

13.  346 सरेुन्द्र दास प्रठदप गणेखश दनलत 

14.  349 सखुशल राय उपेन्द्र बनई खलुा 

15.  344 सनुभतकुमार दास रामसकल भागवत दनलत 

 

 
..................... 
(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. ५८० /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।११।२९ 

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 प्रयोगात्मक तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  टेखिलसयन शे्रणी/तह: तहलिहीन सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इलिलनयररङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।९।२३  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन 

नम्बरः  
 

७३-७५/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ १ - १ - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                        १२० 

छनौट भएको संख्ाः ८ ८ - ११ - - - 
 

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

1.  5 अननलकुमार साह ववन्देश्वरप्रसाद नसताराम मधेसी 

2.  9 अम्बरप्रसाद यादव थलेश्वर दखुी खलुा, मधेसी 

3.  15 उठदपकुमार यादव राजेन्रप्रसाद वकशोरी मधेसी 

4.  24 कुन्दनकुमार यादव ववमलकुमार अनमरी मधेसी 

5.  26 कृष्ण काकी केदारबहादरु बमबहादरु खलुा 

6.  29 कृष्णबहादरु फ् याली मगर रेशमबहादरु बेनीबहादरु खलुा 

7.  35 नगताकुमारी भट्टराई नारायणप्रसाद लालमणी मवहला 

8.  39 चन्रकान्तलाल दास जलेश्वर नसताराम मधेसी 

9.  41 जयप्रकाश साह राजेन्र दगुी मधेसी 

10.  49 ताहेरा खातनु नरुुलहदुा जमुराती मवहला, मधेसी 

11.  57 ठदपेन्र यादव खशवनारायण ख ंगरु मधेसी 

12.  71 ननममला काफ्ले यवुराज चडुामणी खलुा, मवहला 

13.  73 नेत्रकुमारी शमाम काखशराम दशरथ मवहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

14.  83 पखुणममा पोखरेल यज्ञप्रसाद खखलाप्रसाद मवहला 

15.  99 भवुन कटुवाल केदार दलबहादरु खलुा 

16.  106 मनोजकुमार पबेु रामचन्र वकशोरी मधेसी 

17.  129 लक्ष्मी भण्डारी माननसंह सरबनसंह मवहला 

18.  91 ववजय बस्नेत नबर्मबहादरु नेत्रबहादरु खलुा 

19.  97 ववष्णदेुव यादव महेन्रप्रसाद बवुिलाल मधेसी 

20.  144 सन्तोर्कुमार महतो राजाराम िकुरी खलुा, मधेसी 

21.  151 सरस्वती खड्का भोलाकुमार कणमबहादरु मवहला 

22.  157 साननुानी राई मेजरमान मोहननसंह मवहला 

23.  164 सनुनलकुमार चौधरी आशराम मोतीलाल खलुा 
 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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