लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५३ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।९
नेपाल टे लललिजन संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः लनमाा ता

तह:

लल.प.सञ्चालन लमलतः

छै ठ ौं

२०७४।९।१६ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः
नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

प्रालिलधक, काया क्रम, लनमाा र्

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
अन्तवाा ताा को लालग छनौट िएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

१/०७३-७४
खुला
१
१२
३

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

7

अंजना खशल्पकार

कृष्णहरी/मैयााँ

हरी

2.

3

ठिनेश खरे ल

नसद्धिप्रसाि/मिनकुमारी

श्रीप्रसाि

3.

12

स्वेता नसन्हा

मिनिे वनारायण/सररता

नागेन्रनारायण

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साि सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५४ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।९
नेपाल टे लललिजन संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िररष्ठ सहायक ध्वनी लनयन्तरक
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

२०७४।९।१६ गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
अन्तवाा ताा को लालग छनौट िएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

1.

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

1

(रुकु शमाम पौडेल)

शाखा अनिकृत

प्रालिलधक, काया क्रम, ध्वनी

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
२/०७३-७४
महिला
१
५
१

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

ननममला शमाम

रामराजी/कारी

जगदे व

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
म साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५५ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।९
नेपाल टे लललिजन संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः वररष्ठ सहायक दृश्य स्पाकक
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

पााँ च ौं

२०७४।९।१७ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

प्रालिलधक, अपरे शन, दृश्य सम्पादक

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

३/०७३-७४
महिला
आ.ज.
१
१
१६
३
३

अन्तवाा ताा को लालग छनौट िएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

1.

19

मन्जु खड्का

टे कबहाकुर/बसन्ती

ठकलबहाकुर

महहला

2.

23

मुकेश चौधरी

भजननसं ह/भोजलीके वी

पशुपनत

आ.ज.

3.

17

रोनालक्ष्मी महजजन

कुलनारायण/सानुमाया

स्वस्तीनारायण

महहला, आ.ज.

4.

12

सानु खड्का

गणेशबहाकुर/खचनीमाया

बमबहाकुर

महहला

5.

22

ज्ञानेन्र गोपाली

ज्ञानबहाकुर/इन्रमाया

सानु

आ.ज.

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

(रुकु शमाज पौडेल)

शाखा अनधकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ज साक सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५६ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।९
नेपाल टे लललिजन संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िररष्ठ सहायक क्यामराम्यान
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

२०७४।९।१८ गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रालिलधक, काया क्रम, छायाङ्कन/प्रकाश

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
अन्तवाा ताा को लालग छनौट िएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

४/०७३-७४
खुला
१
१८
२

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

14

प्रकाश रे ग्मी

जीवनाथ/उमा

रं गलाल

2.

10

निनय दे सार

िद्रीिहादुर/अरुणादे वी

रामिहादुर

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५७ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।९
नेपाल टे लललिजन संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िररष्ठ सहायक प्रालिलधक
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

२०७४।९।१९ गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, इखजलनयरर , इिेखरि कि

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
अन्तवाा ताा को लालग छनौट िएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

1.

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

३८

(रुकु शमाण पौडेल)

शाखा अनिकृत

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
५/०७३-७४
खुला
१
४६
१

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

गणेशबहादुर ढकाल क्षेत्री

एकबहादुर/पूणम
ण ाया

लालबहादुर

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ण साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५८ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।९
नेपाल टे लललिजन संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िररष्ठ सहायक िेिा
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

पााँ च ौं

२०७४।९।१६ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, आलथाक प्रशासन

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
अन्तवाा ताा को लालग छनौट िएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

६/०७३-७४
खुला
१
३२
३

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

43

नववन काफ्ले

प्रशुराम/चन्द्रकला

नललाराम

2.

41

ननतेशकुमार कर्ण

जयवकशोरलाल/शोभा

हृदयनारायर्लाल

3.

54

खशवराज वव.सी.

नन्द्दबहादुर/दुगाण

प्रेमबहादुर

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

(रुकु शमाण पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ण साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५९ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।९
नेपाल टे लललिजन संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िररष्ठ सहायक प्रशासन
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

पााँ च ौं

२०७४।९।१५ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, प्रशासन

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
अन्तवाा ताा को लालग छनौट िएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

७/०७३-७४
खुला
१
५३
३

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

80

जमुना निताल

रामप्रपन्न/रामकुमारी

भगवानदास

2.

61

वववेक किायत

नीरबहादुर/इश्वरादे वी

सीताराम

3.

110

सुशील भुसाल

खखमलाल/तनी

जगुलाल

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७६० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।९
नेपाल टे लललिजन संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक प्राववनिक(ट्रान्सनमटर अपरे टर) तह:
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७४।९।२० गते

चौथोों

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

प्रालिलधक, इखजलनयरर , इइक

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

८/०७३-७४
खुला
महिला
२
१
४१
४
७

अन्तवाा ताा को लालग छनौट िएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

1.

67

अननकेतराज पाण्डेय

अननलकुमार /कृष्णादे वी

रामआखशष

खुला

2.

85

आकाश महतो

जमुनाप्रसाद/परमखशलादे वी

लक्ष्मेश्वर

खुला

3.

60

ठदलकुमारी श्रीस

चन्रबहादुर/हररकुमारी

टे कबहादुर

मवहला

4.

7

ननममला शमाम

रामराजी/कारी

जगदे व

खुला, मवहला

5.

70

महेश ननरौला

मेहरबहादुर/लक्ष्मीमाया

अमरबहादुर

खुला

6.

43

राकेश चौिरी

महेन्र/सुन्दरदे वी

रामस्वरुप

खुला

7.

84

रोशी खिनमरे

ववजयश्वर/सीतादे वी

खखन्तु

मवहला

8.

87

खशवराज बस्नेत

शखशराम/काली

कमारो

खुला

9.

71

सुमनकुमार श्रे ष्ठ

नबन्रलाल/नमखश्रमाया

जीतबहादुर

खुला

10.

37

सृजना बोहरा

बीरबहादुर/गायत्री

िनबहादुर

मवहला

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

(रुकु शमाम पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
म साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

