
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१० 

नेपाल टेललकमको 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  उपप्रबिक (टेलिकम) तह: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २५/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  39 उमाशंकर शमाा ववन्देश्वरप्रसाद खजमदार 

2.  14 नवल चौधरी कारीराम नमलाई 

3.  19 परमात्मा भट्टराई वेखिमाधव देववलाल 

 

..................... 
(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. ३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१० 

नेपाल टेललकमको 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 इखजजलनयर (टेलिकम) तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २६/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  40 पदम महजजन कृस्ण कुमाचा 

2.  51 प्रववण कुमार रामनरेशप्रसाद अवधनारायणप्रसाद 

3.  60 रामचन्द्र पोख्रले डानसराम कृस्णप्रसाद 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद 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. ४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१० 

नेपाल टेललकमको 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  व्यापार अलधकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २७/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  2 सनुनता लानमछाने ननलकण्ि नगररधारी 
 

..................... 
(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. ५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१० 

नेपाल टेललकमको 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  िेिा अलधकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन , िेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २८/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  3 ठिनेश न्यौपाने तारानाथ हेमलाल 

2.  6 प्रमोिनननि नतवारी उमेशनननि गणेशनननि 

3.  1 भपूराज शमाा गरुुप्रसाि डण्डपानी 

4.  5 लक्ष्मी भजेुल क्षेत्री ववष्णरुाम गजववर 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि 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. ६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।११ 

नेपाल टेललकमको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन उिेदिार 

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

पदः  प्रशासलकय अलिकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २९/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 यस विज्ञापनमा कुन ैपवन उमदेिार 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. ७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।११ 

नेपाल टेललकमको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन उिेदिार 

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

पदः  िररष्ठ सहायक तह: पाचौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१ र २ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३१/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 यस विज्ञापनमा कुन ैपवन उमदेिार 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. ८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।११ 

नेपाल टेललकमको 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  टेखिलसयन (टेलिकम) तह: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३२/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ६ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  2 अशोक हहङ्गमाङ ज्ञानेन्द्र पहलमान 

2.  12 निनोदकुमार थारु नारायण िरी 

3.  5 भरत गैरे रुक्माङ्गत ररषीराम 

4.  45 मधकुर शाही कमलिहादरु वलभर 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
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