
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५२० /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।३० 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  ना.प्र.लन./लनदेशक तह/शे्रणी: एघार ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।१८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ६१/०७४-७५ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  3 प्रनतभा बैद्य प्रमेकृष्ण बेलकृष्ण 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. ५२१ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।३० 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रबिक (टेलिकम) तह/शे्रणी: दश ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।१८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ६२/०७४-७५ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  9 कृष्णप्रसाद भण्डारी शम्भपु्रसाद रोमप्रसाद आ .प्र.  

2.  13 प्रमेप्रसाद नसलवाल नारायणप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद आ .प्र.  

3.  14 राजेश जोशी जगदीशराम भारथराम 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. ५२२ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।३० 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  उपप्रबिक (टेलिकम) तह/शे्रणी: नि ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।१८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ६३/०७४-७५ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः २० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  37 उज्वल पोखरेल जगतप्रसाद लोकनाथ आ .प्र.  

2.  1 बाबरुाम पौडेल खखमानन्द पशपुनत आ .प्र.  

3.  32 सजुन शे्रष्ठ मखिगोववन्द सूययलाल आ .प्र.  

 

 
..................... 
(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. ५२३ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।३० 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  उपप्रबिक (िेिा) तह/शे्रणी: नि ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन,िेिा 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।१८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ६४/०७४-७५ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः १० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  7 कृष्णकुमार लानमछाने जङ्गबहादरु दलबहादरु आ .प्र.  

2.  5 गोववन्द अवस्थी महादेव अजुनु आ .प्र.  

3.  8 महेन्र लईुटेल नारायणप्रसाद भवनाथ आ .प्र.  

4.  10 मखुिप्रसाद अयाुल नललाम्बर जगन्नाथ आ .प्र.  

 

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

 

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

 

 

.......................... 
(सूयपु्रसाद 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. ५२४ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।३० 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिा अलधकृत तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन,िेिा 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।१९ र २०  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ६५/०७४-७५ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः १५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  1 अचतुकुमार ओझा खेशबहादरु मानबहादरु आ .प्र.  

2.  18 प्रभा भट्टराई गणेशकुमार पदमलाल आ .प्र.  

3.  15 महेशप्रसाद पन्त कृष्णानन्द लक्ष्मी आ .प्र.  

 

 
..................... 
(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. ५२५ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।३० 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक प्रशासलकयअलधकृत तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।१९ र २१  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ६६/०७४-७५ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः २६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  15 महेशप्रसाद पन्त कृष्णानन्द लक्ष्मी आ .प्र.  

2.  37 लोकेन्र भण्डारी मनवीर टीकाराम आ .प्र.  

3.  52 संजयकुमार खज .सी.  ठदपककुमार खड् गबहादरु आ .प्र.  

4.  53 सानबुाब ुखनाल खिरखन्जवी घनश्याम 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. ५२६ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।३० 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक  तह/शे्रणी: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।१९ र २०  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ६७/०७४-७५ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः २ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  5 जनार्दन सवेुर्ी ववष्णपु्रसार् रे्वप्रसार् आ .प्र.  

 

 
..................... 
(रुकु शमाद पौडेल)  

 

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

 

 

.......................... 
(सूयदप्रसार् सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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