
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४६२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१८ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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 सम्पादक शे्रणी: सात ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायाक्रम, समाचार,सम्पादन 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।७ र ८ गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ४/०७४-७५ 

डकडसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः ५ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

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

1.  9 खेमबहादरु सारु बलबहादरु जीतबहादरु आ .प्र.  

2.  3 नतलववक्रम चेम्जोङ हकक प्रसाद करवीर आ .प्र.  

3.  4 सखुकुमारी राई जोलबहादरु देवीदल आ .प्र.  

 

 

 
..................... 
(रुकु शमाक पौडेल)  

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

 

..................... 
(सूयकप्रसाद 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. ४६३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१८ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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 प्रालिलधक अलधकृत शे्रणी: सात ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः इलिलनयररङ, प्रालिलधक 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।७ र ८ गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ५/०७४-७५  

डकडसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः ३ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

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

1.  4 गौरी साह जीवछ जगदेव 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. ४६४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१८ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

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

 

पदः  प्रालिलिक अलिकृत शे्रणी: छैठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः इलिलनयररङ, प्रालिलिक 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।७ र ८ गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ६/०७४-७५  

डकडसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः १ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको । 

 

 

 
..................... 
(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. ४६५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१८ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको 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  इलिलनयर शे्रणी: सात ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः इलिलनयररङ, इलिलनयररङ 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।७ र ८ गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   १/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः - १ - - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः - ४      

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः - २ - - - - - 

 

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

1.  7 नेहा कर्ण राजेन्द्रकुमारलाल ववन्द्देश्वरलाल मवहला 

2.  २ नेहा शे्रष्ठ हररशरर् नमनलाल मवहला 
 

 

 
..................... 
(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. ४६६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१८ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको 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  िेिा अलधकृत शे्रणी: छैठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन, िेिा 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।७ र ८ गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   २/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - - - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः १९ -      

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  27 मनोजनसंह भण्डारी मीननसंह रामनसंह खलुा 

2.  1 ववकास बेल्वासे लालमखि धमाागत खलुा 

3.  15 ववष्िपु्रसाद अयााल रववलाल कृपाराम 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. ४६७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१८ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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  सम्पादक (नेपािी) शे्रणी: छैठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायाक्रम,समाचार, सम्पादन 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।१४ गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ४/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - - - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः २२ -      

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

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

1.  1 टिकाराम सनुार लनलत पदमनसंह खलुा 

2.  11 सनुमता लामा हररबहादरु मानबहादरु खलुा 
 

 

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

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

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४६८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१८ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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  सम्पादक (अंगे्रजी) शे्रणी: छैठ  ं सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायाक्रम,समाचार, सम्पादन 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।१४ र १५  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ५/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः - - १ १ - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः   ३     

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः - - ३ ० - - - 

 

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

1.  2 खित्रबहादरु लम्तरी मगर पदमबहादरु नतलबहादरु आ .ज.  

2.  4 टिकाप्रसाद खड्का िंकप्रसाद वीरभान आ .ज.  

3.  1 सनुमता लामा हररबहादरु मानबहादरु आ .ज.  

 

 

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

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

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४६९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१९ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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 प्रालिलधक सहायक शे्रणी: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः इलिलनयररङ, प्रालिलधक 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।९ र १०  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ६/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः २ ४ २ - १ १ - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः ८१ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ४ ० १ - १ १ - 

 

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

1.  189 जनक अयााल मननप्रसाद पपताम्वर खलुा 

2.  213 रामचन्द्र चौधरी छेदीलाल निखनदास खलुा, आ .ज.  

3.  218 पवक्रम आचाया िोलानाथ वेखिमाधव खलुा, अपाङ्ग 

4.  22 सरुज पवश्वकमाा शरदबहादरु दलबहादरु खलुा, 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. ४७० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१९ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

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

 

पदः  िाद्यिादक शे्रणी: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायणक्रम, कायणक्रम,सौंलगत 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।९ र १०  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ७/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ १ १ - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः                    ३ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ० ० 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. ४७१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१९ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको 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  िेिापाि शे्रणी: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन, िेिा 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।९ र १०  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ८/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः - - १ १ - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः                                         २१ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः - - ३ ३ - - - 

 

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

1.  15 ओमपाल साह महराजी श्रीचन मधेसी 

2.  28 कृष्ण मगर रामबहादरु नारायणबहादरु आ .ज.  

3.  6 धमेन्द्रकुमार यादव रमेश मोहन मधेसी 

4.  26 पनब राना डोलबहादरु भक्तबहादरु आ .ज.  

5.  12 ववन्द्द ुगोपाली अमरबहादरु खजतबहादरु आ .ज.  

6.  11 सयुयनाथ महतो नबन्द्देश्वर मौजे मधेसी 
 

 

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

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

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. ४७२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।१९ 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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 कायाक्रम सहायक शे्रणी: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायाक्रम,कायाक्रम, कायाक्रम 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।९ र १०  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ९/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - १ - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः                   ३२ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ३ - ३ - - - - 

 

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

1.  5 उमा शमाा मोतीलाल पदमपानी खलुा 

2.  45 कररश्मा चौधरी लच्छुराम ओदाने खलुा, आ .ज.  

3.  35 बालीका  मादेन बलबहादरु भक्तबहादरु आ .ज.  

4.  14 ववद्या चौधरी कान्सो भसुवुा आ .ज.  

5.  43 ववद्याप्रसाद उपाध्याय नडल्लीप्रसाद मखिराम 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. ४७३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।२० 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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  सहसम्वाददाता शे्रणी: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायाक्रम,समाचार, ररपोलटाङ 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।९ र ११  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   १०/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - - - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः    ३८ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ५ - - - - - - 

 

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

1.  5 गणेश थापा रत्न उज्वल खलुा 

2.  34 ननममलाकुमारी भट्ट रघवुर कामदेव खलुा 

3.  46 बालीका  मादेन वलबहादरु भक्तबहादरु खलुा 

4.  27 रमेश टमट्टा सजमन हरर खलुा 

5.  50 ववद्याप्रसाद उपाध्याय नडल्लीप्रसाद मखणराम खलुा 
 

 

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

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

 

..................... 
(सूयमप्रसाद 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. ४७४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।२० 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

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

 

पदः  सहसमाचारिाचक पुिेिी थारु शे्रणी: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायणक्रम,समाचार, सम्पादन 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।९ र ११  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   ११/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - - - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः     ३ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - 

 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको । 

 

 
..................... 
(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. ४७५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।२० 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

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

 

पदः  सहसमाचारिाचक तामाङ्ग शे्रणी: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायणक्रम,समाचार, सम्पादन 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।९ र ११  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   १२/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - - - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः     ३ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - 

 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको । 

 

 
..................... 
(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. ४७६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।२० 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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  स्थानीय सम्वाददाता (सप्तरी) शे्रणी: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायाक्रम,समाचार, ररपोलटाङ 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।९ र ११  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   १३/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - - - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः    १७ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ५ - - - - - - 

 

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

1.  16 कृष्णकुमार मण्डल हहरालाल रामऔतार खलुा 

2.  20 खगेन्द्र भण्डारी घनश्याम पद् मलाल खलुा 

3.  15 गणेश थापा रत्न उज्वल खलुा 

4.  4 ननममलाकुमारी भट्ट रघवुर कामदेव खलुा 

5.  18 बालीका  मादेन वलबहादरु भक्तबहादरु खलुा 
 

 

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

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

 

..................... 
(सूयमप्रसाद 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. ४७७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।२० 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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  प्रालिलधक सहायक शे्रणी: च ौंथो सेवा/सिूह/उपसिूहः इलिलनयररङ, प्रालिलधक 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।१३  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   १४/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः - २ १ - १ - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः                                         २६ 

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः - ० ४ - ० - - 

 

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

1.  17 पषु्परत्न बज्राचायय बदु्धरत्न जोगरत्न आ .ज.  

2.  36 रामचन्द्र चौधरी छेदीलाल निखनदास आ .ज.  

3.  1 रामप्रकाश चौधरी रामेश्वर सतन आ .ज.  

4.  18 सन्द्तोषकुमार चौधरी खशबनाथ उजरी आ .ज.  

 

 

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

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

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. ४७८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।९।२० 

रेडियो प्रसार सेवा डवकास सडिडिको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा ि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  कायाक्रम सहायक शे्रणी: च ौंथो सेवा/सिूह/उपसिूहः सञ्चार तथा कायाक्रम,कायाक्रम,कायाक्रम 

डि.प.सञ्चािन डिडिः २०७५।६।१३  गते नडिजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

डिज्ञापन नम्बरः   १५/०७४-७५  

डकडसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - - - - - - 
डि.प.िा सम्मिडिि संख्ाः     २८                                       

अन्तवाािााको िाडग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  29 ननममलाकुमारी भट्ट रघवुर कामदेव खलुा 

2.  24 रुद्रबहादरु श्रीस चन्द्द्रबहादरु टेकबहादरु खलुा 

3.  4 सरस्वती अयामल नारायणबहादरु चन्द्द्रबहादरु खलुा 
 

 

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

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

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
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