
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ७९४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  सह प्रशासक शे्रणी: अलधकृत प्रथम सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२५ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ५७/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १७ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  5705 मखिराज भट्टराई दगुााप्रसाद/जानकुादेवी जय प्रसाद 

2.  5710 मनोज शमाा न्यौपान े हररशरि/सरस्वती सोमकान्त 

3.  5702 संजयकुमार न्यौपान े यज्ञबहादरु/शारदादेवी कृष्ि बहादरु 

  

 

..................... 
(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. ७९५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  मुख्य प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृत प्रथम सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिधक तथा प्रलशक्षर्/प्रालिलधक 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२५ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ५८/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः २ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३९ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  5809 अनोज भट्टरार्इ रामहरी/र्खदिरा डम्बरनाथ 

2.  5816 कुष्माकर भट्ट िगुाइित्त/अननता धमाइनदि 

3.  5802 गोववदिकुमार शे्रष्ठ मानकुमार/मीनाकुमारी टीकाराम 

4.  5848 खशवप्रसाि िाहाल हेमप्रसाि/कृष्णमायााँ पथृ्वीलास 

  

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाि 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. ७९६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  उप प्रशासक/ िररष्ठ प्रशासकीय अलधकृत शे्रणी: अलधकृत लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६०/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः २६ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6010 दीपेन्द्र मजगैया ववजलुीप्रसाद/कमलादेवी केशवराज 

2.  6015 नडलबहादरु खिनमरे खङ्कबहादरु/ठदलकुमारी नरबहादरु 

3.  6013 राजकुमार पडुासैनी ववश् वनाथ/भगवती गोवपकृष्ण 

  

 

..................... 
(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. ७९७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  केन्द्र/ लशक्षािय प्रमुि शे्रणी: अलधकृत लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्/प्रालिलधक 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२७ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६२/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३२ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6209 अननल मूनी बज्राचायय हेरामनुी/मंगलादेवी सप्तमनुी 

2.  6202 टेकेन्द्रबहादरु थापा टेकबहादरु/माया खशवप्रसाद 

3.  6203 नबनोद बडाल नबष्णपु्रसाद/पदमादेवी तारानाथ 

4.  6221 यमबहादरु बस्नते टंकबहादरु/सरस्वती प्रमेबहादरु 

  

 

..................... 
(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. ७९८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  िररष्ठ कृलि प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृत लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्ृकृलि तथा भेटेरेनरीृकृलि 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६३/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः २ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6303 देवनसंह धामी हरखजत/सरुलीदेवी करनिर 

2.  6301 यमिहादरु िस्नते टेकिहादरु/सरस्वती प्रमेिहादरु 

  

 

..................... 
(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. ७९९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  िररष्ठ लनमाार् प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृत लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्ञइखज जलनयररसञलसलभि 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६५/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ७ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6507 खशुीराम अनिकारी परुुषोत्तम/टंकेश् वरी हीमलाल 

2.  6502 टेकेन्द्रबहादरु थापा टेकबहादरु/माया खशवप्रसाद 

3.  6501 परुुषोत्तम चापागर्इ रामेश् वर/ववष्ण ु अजुइनकुमार 

4.  6506 प्रठदपराज बसौला र्न्द्रराज/खमाया पषु्पराज 

  

 

..................... 
(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. ८०० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  वररष्ठ ववद्यतु प्रखशक्षक शे्रणी: अलधकृत लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राववन क तथा प्रखशक्षइञ्खज जननयररसञनसन ल 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६६/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ५ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6610 अच्यतुराज नतनमखससना जगदीशचन्द्रञननता मोहनलाल 

2.  6606 अजुान देवकोटा सोमनाथञरुकनमइा परशरुाम 

3.  6601 उमेश अयााल जयकृष्इञकेककुमारी श्रीप्रसाद 

  

 

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

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

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 
शाखा अन कृत शाखा अन कृत उपसखचव 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८०१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  वररष्ठ रेषु्टरेन्ट/लज प्रखशक्षक शे्रणी: अलधकृत लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राविधवन क तथा प्रखशक्षण/पययटन/होटेल र रेषु्टरा 
व्यवस्थापन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायायलय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६७/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6704 इश् वरनन्र खिनमरे कृष्णनन्र/विधवष्णदेुवी वासदेुव 

2.  6701 खेमराज पोखरेल लक्ष्मीप्रसाद/नैनकला कृष्णप्रसाद 

3.  6706 जीवनप्रसाद भण्डारी ओमप्रसाद/विधहमादेवी पणुयनन्र 

  

 

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

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

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

(सूययप्रसाद सापकोटा) 
शाखा अन कृत शाखा अन कृत उपसखनव 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८०२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  वररष्ठ सपुररवेक्षण अनिकृत शे्रणी: अलधकृत लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राविधवनिक तथा प्रखशक्षण/प्राविधवनिक 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२८ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६८/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३६ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6811 अनीलमनुी बज्राचाया हेरामनुी/मंगलादेवी सप्तमनुी 

2.  6809 नविधवन विधकशोर गैहे्र यज्ञप्रसाद/इखन्द्दरादेवी सूयाप्रसाद 

3.  6839 पारस खड् का खचत्रबहादरु/ननमादेवी मेहरमान 

4.  6803 नबनोद बडाल विधवष्णपु्रसाद/पदमादेवी तारानाथ 

5.  6816 रमणकुमार मेहता जगठदश/नसता महन्द्थी 
  

 

..................... 
(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. ८०३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  वररष्ठ टे्रनर शे्रणी: अलधकृत लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राविधवन क तथा प्रखशक्षण/प्राविधवन क 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२५ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६९/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३० 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6929 अच्यतुराज नतनमखससना जगदीशचन्द्र/ननता मोहनलाल 

2.  6910 अननलमनुी बज्राचाया हेरामनुी/मंगलादेवी सप्तमनुी 

3.  6909 नविधवन विधकशोर गैहे्र यज्ञप्रसाद/इखन्द्दरादेवी सूयाप्रसाद 

4.  6903 नबनोद बडाल विधवष्णपु्रसाद/पदमादेवी तारानाथ 

5.  6918 यमबहादरु बस्नते टंकबहादरु/सरस्वती प्रमेबहादरु 
  

 

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

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

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 
शाखा अन कृत शाखा अन कृत उपसखचव 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८०४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  वररष्ठ प्राववनिक अनिकृत शे्रणी: अलधकृत लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण/प्राववनिक 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२९ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ७०/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३८ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  7011 अननलमनुी बज्राचाया हेरामनुी/मंगलादेवी सप्तमनुी 

2.  7004 पषु्पराज पौडेल विकाराम/पववत्रा नललावल् लभ 

3.  7003 नबनोद बडाल ववष्णपु्रसाद/पदमादेवी तारानाथ 

4.  7036 यमबहादरु वस्नेत िंकबहादरु/सरस्वती प्रमेबहादरु 

  

 

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

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

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

(सूयाप्रसाद 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. ८०५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 ।  

िः  कायाालय सहायक शे्रणी: सहायक लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रशासन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।९।२९ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  १२९/०७४-७५ 

वकवसपः आ.प्र. 
पाग ि संख्ाः २ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको ।  

 

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

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

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 
शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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