
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९९७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।८ 

नेपाल टेलललिजन संस्थानको 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  इखजजलनयर (लसलभि) तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक, 

इखजजलनयररङ,लसलभि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।२८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १४/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    १४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट िएको संख्ाः ४ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  20 खगेन्द्र राजवंशी वोलोराम/िुलोसरी पहुात ु खलुा 

2.  9 खेमराज  पोखरेल  टिकाप्रसाद/हररमाया खशवप्रसाद खलुा 

3.  8 ठदपराज बस्नेत श्रीबहादरु/कुमारी प्रमेबहादरु खलुा 

4.  6 सखुजत खिनमरे शेखरनाथ /रामकुमारी  इन्द्रप्रसाद 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. ९९८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।८ 

नेपाल टेलललिजन संस्थानको 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, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  समाचार सम्पादक तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक,समाचार 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।२९ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १५/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    २८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट िएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  22 नरेशकुमार बटाला लालबहादरु/वेसदेुवी कंशे खलुा 

2.  8 सरोज ररजाल ओमप्रसाद/नसतादेवी जयनारायण खलुा 

3.  5 सलोजा दाहाल एकराज/शोधा नरनाथ 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. ९९९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।९ 

नेपाल टेलललिजन संस्थानको 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  दृश्य संग्रहािय अलधकृत तह: छैठ  ं सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक,प्रालिलधक लिलिध, दृश्य संग्रह 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।३० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १६/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    १० 

अन्तवाातााको लालग छनौट िएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  3 भवानी दलुाल नभमसेन/सारदा टिकाराम खलुा 

2.  11 राखजवकुमार झा शोनभत/प्रमेकालीदेवी उठदष्टनारायण खलुा 

3.  1 सरोज महजजन बहादरु/खिरीमैया खजतलाल खलुा 
 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद 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. १००० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।९ 

नेपाल टेलललिजन संस्थानको 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 प्रालिलधक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इखजजलनयररङ इिेखरि कि, 

इिेरि ोलनक्स एन्ड कमु्यलनकेशन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।२९ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १७/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    १८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट िएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  2 राकेश चौधरी महेन्द्र/सनु्द्दरदेवी रामस्वरुप खलुा 

2.  8 राजनकुमार चौरानसया बलरामप्रसाद/जयदेवी ताराप्रसाद खलुा 

3.  38 वववेक दाहाल सरेुन्द्रप्रसाद/चनुकुुमारी कृष्णप्रसाद 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. १००१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।९ 

नेपाल टेलललिजन संस्थानको 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, अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक ध्वलन लनयन्त्रक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, कायाक्रम, ध्वलन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।३०गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १८/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    ८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट िएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  11 दीपेश शे्रष्ठ सत्यनारायण/केदारलक्ष्मी हररभक्त खलुा 

2.  14 पषु्पा खनाल महेशप्रसाद/पद्मा हररप्रसाद खलुा 

3.  16 सजृना बोहरा वीरबहादरु/गायत्री धनबहादरु 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. १००२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।१० 

नेपाल टेलललिजन संस्थानको 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 सीप परीक्षर्, अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रशासन तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।३१गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १९/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः          १५२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट िएको संख्ाः ७ ६ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  157 गणुनननि भषुाल पपमलाल/रामकुमारी नडमलाल खलुा 

2.  59 तीथथकुमारी खनतवडा  नभमप्रसाद/गोमादेवी  पवश्वनाथ मपहला 

3.  141 पनित्रा पाण्डे कृष्णप्रसाद/तारादेवी चन्द्रप्रसाद मपहला 

4.  179 प्रठदपकुमार वली इखिहादरु/रेवती दलिहादरु खलुा 

5.  142 िसन्द्ती सिेुदी लालकृष्ण/देि ु डााँस ु मपहला 

6.  206 भमूाकुमारी आचायथ तारानाथ/गायत्री ब्रजलाल खलुा, मपहला 

7.  270 नमरादेवी भण्डारी (अनिकारी) ओमप्रसाद/कौखशला तारानाथ खलुा, मपहला 

8.  42 रामशरण लानमछाने भरतप्रसाद/नन्द्दकुमारी गोपवन्द्दप्रसाद खलुा 

9.  250 पवनोद खज.सी. रुरिहादरु/सरस्वती खड्गिहादरु खलुा 

10.  156 पवनोद पवष्ट िननश्वर/िालकुमारी नामदेव खलुा 

11.  238 सखस्मता पाण्डे लोकनाथ/निस्नाकुमारी दनिराम मपहला 
 

 

..................... 
(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. १००३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।१० 

नेपाल टेलललिजन संस्थानको 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 सीप परीक्षार्, अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  सहायक िेिा तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,आलथाक प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।२८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    ५६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट िएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  116 पववत काकी  इश्वरराज/रत्नकुमारी खड्गबहादरु खलुा 

2.  66 प्रकाश गैरे देववप्रसाद /नसता दण्डपाणी खलुा 

3.  62 यमलाल खिनमरे नडखललराज/हमुाकली बलराम खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाव पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयवप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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