
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२७ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  मुख्य प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृतस्तर प्रथम सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, प्रालिलधक 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।५ र ६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ५९/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३९ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  5954 एकराज अनिकारी शकुदेव/बोिकुमारी तारानाथ 

2.  5906 दामोदर देवकोटा प्रमेप्रसाद/जमनुा नतलकप्रसाद 

3.  5910 नबनोद बडाल ववष्णपु्रसाद/पदमादेवी तारानाथ 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२७ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  उप प्रशासक/िररष्ठ प्रशासकीय अलधकृत शे्रणी: अलधकृतस्तर लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रशासन, सामान्य प्रशासन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१२ र १३ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६१/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः २० 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6115 एकराज अनिकारी शकुदेव/बोिकुमारी तारानाथ 

2.  6130 नमत्रमणी पोखरेल प्रमेमखण/पद् मशोाा नीलप्रसाद 

3.  6123 हेमदत्त देवकोटा देवीदत्त/ज्योती श्रीलाल 

4.  6131 हररशनसंह थापा नामनसंह/कलावती काशीनसंह 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२७ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  िररष्ठ कृलि प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृतस्तर लितीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, कृलि तथा भेटेररनरी, कृलि 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।७ र ८ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ६४/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः २ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  6401 माधवप्रसाद न्यौपान े दशरथ/रुकमणी नररश् वर 

2.  6403 शोभा खनाल प्रमेराज/सीतादेवी नडख लराम 

  

 

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२७ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  प्रशासकीय अलधकृत शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रशासन, सामान्य प्रशासन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।३ र ४ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ७१-७२/०७४-७५ 

वकवसपः खुला आ.ज. 

पाग ि संख्ाः १ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ७३ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ ० 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप सपािेिी 

1.  7224 बद्रीप्रसाद काकी नडल्लीराम/प्रमेकुमारी कोटबहादरु खलुा 

2.  7159 सफल गेलाल अजुनु/पतुली गंगानाथ खलुा 

3.  7134 सजुन पािक श्रीराम/सरस्वती पपत्तमबहादरु खलुा 
  

 

..................... 
(रामचन्द्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

..................... 
(सूयपु्रसाद सापकोटा) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२८ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  ववद्यतु प्रखशक्षक शे्रणी: अनिकृतस्तर ततृीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण, इख जननयङर , ववद्यतु 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।२ र ३ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ७३-७५/०७४-७५ 

वकवसपः खुला महिला आ.ज. 

पाग ि संख्ाः १ १ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १७ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः २ ० ० 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप सपािेिी 

1.  7318 ननरज कँडेल कृष्णप्रसाद/पनुम देवीदत्त खलुा 

2.  7337 सरुोज पराजलुी कृष्णमरुारी/कमला खशवप्रसाद खलुा 
  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२८ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

िः  मेकाननकल प्रखशक्षक शे्रणी: अनिकृतस्तर ततृीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण, इख जननयङर , जनरल 
मेकाननकल 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।२ र ३ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ७६-७७/०७४-७५ 

वकवसपः खुला आ.ज. 

पाग ि संख्ाः १ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १२ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ० ० 

 

 स विज्ञािनपा कुनै िवन उपेिाद उविर्ा नभएको ।  

 

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२८ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  स्वास्थ्य प्रलशक्षक (नलसाङ) शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, स्वास्थ्य, नलसाङ 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१५ र १६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ७८/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १६ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  7808 अरुणा शे्रष्ठ लक्ष्मीनारायण/सीता रामचन्द्र 

2.  7826 सपना शे्रष्ठ गोपालकुमार/प्रमेकुमारी निमबहादरु 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२८ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  स्वास्थ्य प्रलशक्षक (साधारर्) शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, स्वास्थ्य, सामान्य 

लचलकत्सा 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१५ र १६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ७९-८०/०७४-७५ 

वकवसपः खुला आ.ज. 

पाग ि संख्ाः १ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १६ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः १ ० 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप सपािेिी 

1.  ७९१७ प्रठिपराज पाण्डे िाकुरप्रसाि/हहमकुमारी वेिलुाल खलुा 
  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

..................... 
(सूयाप्रसाि सापकोटा) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२८ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  कृलि प्रलशक्षक (पशुपािन) शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, कृलि तथा  

भेटेररनरी, पशुपािन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।९ र १० गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ८१/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ४ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  8109 रनिन्द्र ववलास मरहठ्ठा पषु्पराज/नमराकुमारी खजवनाथ 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र िन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्िा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२८ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  कृलि प्रलशक्षक (बालि लिज्ञान) शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, कृलि तथा 

भेटेररनरी, बालि लिज्ञान 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।९ र १० गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ८२-८४/०७४-७५ 

वकवसपः खुला महिला दहलत 

पाग ि संख्ाः ३ २ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३२ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ५ ३ ० 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप सपािेिी 

1.  8212 कमल रेग्मी  रामचन्द्र/दगुाादेवी दामोदर खलुा 

2.  8256 प्रठदपराज पौडेल खशवराज/इखन्द्दरा जगठदश खलुा 

3.  8279 बीना पराजलुी ववश् वम् मर/पावाती हेरम्बराज खलुा, मवहला 

4.  8244 ववलोचन पोखरेल नारायणप्रसाद/शोभा पदमववलास खलुा 

5.  8228 सररता सापकोटा शम्भपु्रसाद/कमला बरीप्रसाद मवहला 

6.  8248 सबुास ओनलया िाकुरप्रसाद/साववत्री ऋविराम खलुा 

7.  8283 सखुशला शमाा लोकप्रसाद/कोवपलादेवी प्रजापनत मवहला 
  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२८ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  लनमाार् प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, इख जलनयरर , 

लसलभि 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।२ र ४ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ८५-८७/०७४-७५ 

वकवसपः खुला मधसेी दललत 

पाग ि संख्ाः २ १ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३८ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः १ ० ० 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप सपािेिी 

1.  8603 वीरेन्द्रबहादरु वढु् थापा वलबहादरु/नन्द्दामाया गम्वरबहादरु खलुा 
  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  रेफ एन्ड एसी प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, इख जलनयरर , 

रेफ एन्ड एसी 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।२ र ५ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ८९/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ६ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  8916 गणेश सापकोटा रुक्मागत/वालीका चन्द्रकान्द्त 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  रेसु्टरेन्ट/िज प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, पयाटन, होटि र 

रेसु्टरा व्यिस्थापक 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।४ र ५ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ९०-९२/०७४-७५ 

वकवसपः खुला महिला आ.ज. 

पाग ि संख्ाः १ १ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १८ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ ० १ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप सपािेिी 

1.  9022 बसन्त वोगटी नतलकबहादरु/नसता दलबहादरु खलुा 

2.  9009 रामकृष्ण पराजलुी दण्डपाणी/टटकादेवी पषु्पखर खलुा 

3.  9021 खशखशर सबु्बा भवाननप्रसाद/नसतादेवी कणणबहादरु खलुा, आ.ज. 
  

 

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

िः  होटल मेनेजमेन्ट प्रखशक्षक शे्रणी: अनिकृतस्तर ततृीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण, पययटन, होटल र 
रेस्टुरा व्यवस्थापक 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।४ र ६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ९३/०७४-७५ 

वकवसपः महिला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ३ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

 स विज्ञािनपा कुनै िवन उपेिाद उविर्ा नभएको ।  

 

 

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

 

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

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

िः  कुककङ/बेककङ प्रखशक्षक शे्रणी: अनिकृतस्तर ततृीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राकवनिक तथा प्रखशक्षण, पययटन, होटल र 
रेस्टुरा व्यवस्थापक 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।४ र ७ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ९४/०७४-७५ 

वकवसपः महिला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः २ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

 स विज्ञािनपा कुनै िवन उपेिाद उविर्ा नभएको ।  

 

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  मेलिकि ल्याि प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, स्वास्थ्य, हेल्थ 

ल्याि 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१५ र १६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ९५/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ११ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  9517 तपृ्ती पोखरेल ववष्णपु्रसाद/हररमाया झगरीलाल 

2.  9521 प्रठदप हमाल गजेन्द्रबहादरु/पाववतीकुमारी देवबहादरु 

3.  9507 भरत सापकोटा महोदत्त/कमला प्रमानन्द्द 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  फामेसी प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, स्वास्थ्य, फामेसी 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१५ र १६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ९६/०७४-७५ 

वकवसपः महिला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १३ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  9608 नमना भट्ट कुलप्रसाद/रत् नकुमारी रामकान्त 

2.  9614 रेण ुपौडेल पवनराज/मीरा रामप्रसाद 

  

 

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  प्रोग्राम कोलडानेटर शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, सामान्य प्रलशक्षर् 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१३ र १४ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ९७/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः २१ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  9730 कपपल पाण्डे रामहरर/कौखशला भनगरथ 

2.  9706 गीतादेवी दनै गोपवन्दप्रसाद/गंगादेवी रेशमलाल 

3.  9727 खशव बगाले रामचन्र/सत्यदेवी खीमप्रसाद 

  

 

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  प्रालिलधक अलधकृत शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, प्रालिलधक 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।८ र ९ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ९८/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ४० 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  9852 कपपल पाण्डे रामहरर/कौखशला भनगरथ 

2.  9854 नपवन लानमछान े टंकमखि/अनन्तदेवी गरुुप्रसाद 

3.  9876 ननरज भट्ट खशवबहादरु/सरस्वती ओमबहादरु 

4.  9867 संजयकुमार साह राजेन्रप्रसाद/पपवत्रादेवी छेदीलाल 

  

 

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  सहायक िेक्चरर(भौलतक शास्त्र) शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, सामान्य प्रलशक्षर्, 

भौलतक शास्त्र 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१३ र १५ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ९९/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १४ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  9922 योगेश बढुा मखिन्द्र/र्इश् वराेेव  जहरे 

2.  9923 खशव पाण्डे कोश ेत्त/चोपाकान्द्त  भवुानन्द्े 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाे सापकोटा) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९६० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

िः  प्राववनिक अनिकृत  

(सूचना प्रववनि) 
शे्रणी: अनिकृतस्तर ततृीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण, प्राववनिक, सूचना 

प्रववनि 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।८ र १२ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  १००/०७४-७५ 

वकवसपः महिला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ५ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

 स विज्ञािनपा कुनै िवन उपेिाद उविर्ा नभएको ।  

 

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९६१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२९ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

िः  स्याननटरी प्लखबिङ  

प्रखशक्षक 
शे्रणी: अनिकृतस्तर ततृीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण, इख जननयङरङ, 

स्याननटेसन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।२ र ५ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  १०१/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ११ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

 स विज्ञािनपा कुनै िवन उपेिाद उविर्ा नभएको ।  

नोट: रोि नं.१०१०४ का उमेदिारिे िसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा वक  उले्लि नगरेकोिे लनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

 

 

..................... 
(रामचन्द्र िन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्िा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९६२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।३० 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  अंगे्रजी भाषा प्रलशक्षक शे्रणी: अलधकृतस्तर तृतीय सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, सामान्य प्रलशक्षर्, 

अंगे्रजी 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१३ र १६ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  १०२/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १८ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  10232 निवश थापा भोजिहादरु/कृष्णकुमारी गंगािहादरु 

2.  10217 यवुराज अनिकारी शकुदेव/िोिकुमारी तारानाथ 

3.  10221 रामिहादरु थारु जग् ग/ुआशी िलिहादरु 

4.  10222 खशव िगाले रामचन्द्र/सत्यदेवी खीमप्रसाद 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र िन्द्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्िा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९६३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।३१ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  प्रशासकीय सहायक शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रशासन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१३ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  १०३-१०६/०७४-७५ 

वकवसपः खुला महिला आ.ज. दहलत 

पाग ि संख्ाः ५ १ १ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ५२७ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ७ ३ ३ ३ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप सपािेिी 

1.  1030046 कमला खनाल ववष्णपु्रसाद/टोपला ढुण्डीराज मवहला 

2.  1030438 कमल वव.क. नरबहादरु/तारा ननलो दनलत 

3.  1030279 कृष्णप्रसाद भण्डारी मोनिराम/वटकी चेतमान खलुा 

4.  1030134 गोववन्द ववश् वकमाा पदमबहादरु/चन्रमाया िनमान दनलत 

5.  1030562 जंगबहादरु थापा इलकबहादरु/देउरुपा टेकबहादरु आ.ज. 

6.  1030708 िाकुरप्रसाद भसुाल रुक्मागत/नन्दी भगनु्त खलुा 

7.  1030060 प्रठदप लानमछान े मखुिप्रसाद/ववन्दा वहराप्रसाद खलुा 

8.  1030889 प्रल्हाद सनुार कृष्णबहादरु/देवीमायााँ हस्तबहादरु दनलत 

9.  1030362 प्रके्षा खड् का नेबबहादरु/पववता नभउराम मवहला 

10.  1030946 बमबहादरु भण्डारी नडलबहादरु/काली लछु खलुा 

11.  1030033 नबरबहादरु चौिरी राजकुमार/मीना कालीराम आ.ज. 

12.  1030437 रनबना नसंह चन्रदेव/गनभादेवी अजोिी आ.ज. 

13.  1030288 रनमला आचाया खोडप्रसाद/िमाकुमारी रामप्रसाद मवहला 

14.  1030523 वसन्तप्रसाद आचाया िमाराज/िमाा वहरामणी खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप सपािेिी 

15.  1030379 वावरुाम अयााल इश् वरचन्र/साववत्रा मखुिराम खलुा 

16.  1030380 ववष्णपु्रसाद अयााल रववलाल/हररकला कृपाराम खलुा 
नोट: रोि नं.  १०३०५०२ का उमेदिारिे िसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा वक उले्लि नगरेकोिे लनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ ।   

 

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९६४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।३१ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  िेिापाि शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रशासन, िेिा 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।१३ र १४ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  १०७/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः ४६ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  10755 अननलककरण लरु्इटेल अजम्बर/नसतादेवी कृष्णलाल 

2.  10747 बसन्तप्रसाद आचायइ धमइराज/धमाइ कहरामणी 

3.  10779 रोसन ढुङ्गाना लोकराज/खशवकुमारी नमत्रलाल 

4.  10716 सजुन पािक श्रीराम/सरस्वती कपत्तमबहादरु 

5.  10731 होमनाथ पोखरेल खशबहरी/र्खन्दरा भनुमदत्त 

  

 

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९६५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

िः  कृषि सहायक प्रखशक्षक 

(बाली षवज्ञान) 
शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/सपूह/उिसपूहः प्राषवनिक तथा प्रखशक्षण, कृषि तथा भेटेररनरी, 

बाली षवज्ञान 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।५ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  १०८-१०९/०७४-७५ 

वकवसपः खुला महिला 

पाग ि संख्ाः १ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः २२ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ० ० 

 

 स विज्ञािनपा कुनै िवन उपेिाद उविर्ा 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. ९६६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  कृलि सहायक प्रलशक्षक  

(पशुपािन) 

शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, कृलि तथा भेटेररनरी, 

पशुपािन 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।५ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ११०/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १५ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  11019 कववता पनु नडल् लीबहाहाररु/लालसरी नरबहाहाररु 

  

 

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

 

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

 

..................... 
(सूयाप्रसार 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. ९६७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  लनमाार् सहायक प्रलशक्षक शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, इख जलनयरर , 

लसलभि 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।५ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १११-११३/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. 

माग पद संख्ाः १ १ १ 
वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ३७ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ ० ० 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

1.  11128 टेकेन्द्रबहादरु राना ववरबहादरु/चन्द्रा इन्द्रे खलुा 
  

 

..................... 
(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. ९६८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  स्वास्थ्य सहायक प्रलशक्षक  

(साधारर्) 

शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, स्वास्थ्य, सामान्य 

लचलकत्सा 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।७ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ११४-११५/०७४-७५ 

वकवसपः खुला महिला 

पाग ि संख्ाः १ १ 
व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १९ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः २ ० 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप सपािेिी 

1.  11433 प्रठिपराज पाण्डे िाकुरप्रसाि/हहमकुमारी वेिलुाल खलुा 

2.  11420 मननष के.सी. कुशवाहा परमेश् वरप्रसाि/आशाकुमारी कोशकीप्रसाि खलुा 
  

 

..................... 
(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. ९६९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यवसिसाव क ााव प िषद्क  को 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 । 

िः  स्वास्थ्य सहायक प्रलशक्षक  

(नलसाङ) 

शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/सपूह/उिसपूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, स्वास्थ्य, नलसाङ 

व .ि.सञ्चा न वपवाः २०७४।१०।७ गते नवाजा प्रकािन गने का ाा  ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञािन नम्बदः  ११६/०७४-७५ 

वकवसपः खुला 
पाग ि संख्ाः १ 

व .ि.पा सम्मिव ा संख्ाः १६ 
अन्तिाााााको  ावग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ि.क्र.नं. दो  नं. उिेिादको नाप,  द िािु/आपाको नाप िाजेको नाप 

1.  11606 तारा पाण्डे दाहाल नररश् वर/नतलकुमारी कलाधर 

2.  11626 रेखा खत्री धनबहादरु/मनकुमारी यमबहादरु 

3.  11605 सवुवणा के.सी. लालबहादरु/चन्द्रा अननराम 

  

 

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

 

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

 

..................... 
(सूयवप्रसाद 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. ९७० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

पदः  ववद्यतु सहायक प्रखशक्षक शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण, इख जननयङर , 
ववद्यतु 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।५ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  ११७/०७४-७५ 

वकवसमः महिला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ३ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

िस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिाि उविर्ा 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. ९७१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

पदः  मेकाननकल सहायक  

प्रखशक्षक 
शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण, इख जननयङर , 

जनरल मेकाननकल 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।५ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  ११८-११९/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः १ १ 
वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः १३ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० ० 

 

िस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिाि उविर्ा 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. ९७२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  सेके्रटेररयि सहायक प्रलशक्षक शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, सामान्य प्रलशक्षर्, 

अलिस मेनेजमेन्ट 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।१८ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १२०/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः १ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  12001 बोनिन्द्रकुमार चौिरी गरुुप्रसाद/भगवती जगन ु

  

 

..................... 
(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. ९७३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

पदः  कम्प्यटुर सहायक  

प्रखशक्षक 
शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण, इख जननयङर , 

कम्प्यटुर 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।५ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १२१/०७४-७५ 

वकवसमः महिला 

माग पद संख्ाः १ 
वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ३ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

िस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिाि उविर्ा 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. ९७४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  कुक सहायक प्रलशक्षक शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, पयाटन, होटि र रेसु्टरा 

व्यिस्थापन 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।८ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १२२/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः १० 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  12208 जयप्रकाश गरुुङ खेमबहादरु/रुपसरी चन्द्रवीर 

2.  12206 रामकृष्ण पराजलुी दण्डपाणी/टिकादेवी पषु्पखर 

3.  12204 टवशाल अनिकारी चडुामणी/िना मेघनाथ 

4.  12207 साजन गरुुङ प्रमबहादरु/नौनीमाया हकक जङ्ग 

  

 

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

 

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

 

..................... 
(सूयकप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९७५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

पदः  अटोमोवाइल सहायक 
प्रखशक्षक 

शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्राववनिक तथा प्रखशक्षण, इख जननयङर , 
अटोमोवाइल 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।५ र ६ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १२३/०७४-७५ 

वकवसमः महिला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ३ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

िस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिाि उविर्ा 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. ९७६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

पदः  रेफ्रिजेरेसन एन्ड एयरकखन्डसन 
सहायक प्रखशक्षक 

शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्राफ्रवनिक तथा प्रखशक्षण, इख जननयङर , रेफ 
एन्ड एसी 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।५ र ७ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १२४/०७४-७५ 

वकवसमः महिला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः २ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

िस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिाि उविर्ा 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. ९७७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  फुड एन्ड िेभरेज सहायक 

प्रलशक्षक 

शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, पयाटन, होटि र रेसु्टरा 

व्यिस्थापन 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।८ र ९ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १२५/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ९ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  12507 जयप्रकाश गरुुङ खेमबहादरु/रुपसरी चन्द्रवीर 

2.  12501 मधसुदुन हमुागार्इ अनन्द्तप्रसाद/पावइती गोववन्द्दप्रसाद 

3.  12504 रामकृष्ण पराजलुी दण्डपाणी/विकादेवी पषु्पखर 

4.  12505 ववशाल अनधकारी चडुामणी/धना मेघनाथ 

5.  12506 साजन गरुुङ प्रमबहादरु/नौनीमाया हकइ जंग 

  

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल) 

 

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

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९७८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  रेसु्टरेन्ट एन्ड िज  सहायक  

प्रलशक्षक 

शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, पयाटन, होटि र रेसु्टरा 

व्यिस्थापन 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।८ र १० गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १२६/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः १० 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  12607 जयप्रकाश गरुुङ खेमबहादरु/रुपसरी चन्द्रवीर 

2.  12601 मधसुदुन हमुागार्इ अनन्द्तप्रसाद/पावइती गोववन्द्दप्रसाद 

3.  12615 रामकृष्ण पराजलुी दण्डपाणी/विकादेवी पषु्पखर 

4.  12605 ववशाल अनधकारी चडुामणी/धना मेघनाथ 

5.  12606 साजन गरुुङ प्रमबहादरु/नौनीमाया हकइ जंग 

  

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल) 

 

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

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९७९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  टर ाभि टर ेलकङ सहायक प्रलशक्षक शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, पयाटन, टर ाभि टर ेलकङ 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।८ र ११ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १२७/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः २ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  12701 रामकृष्ण पराजलुी दण्डपाणी/टिकादेवी पषु्पखर 

  

 

..................... 
(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. ९८० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  टेलिफोन अपरेटर/ररसेप्सलनस्ट शे्रणी: सहायक प्रथम सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, सामान्य प्रलशक्षर् 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।१८ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १२८/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ३ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  12801 ठिवाकर थापा मगर रामबहािरु/नमनाकुमारी जीतबहािरु 

  

 

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

 

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

 

..................... 
(सूयाप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

० 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९८२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  कायाािय सहायक शे्रणी: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सामान्य प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।१६ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १३०-१३३/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी 

माग पद संख्ाः ५ १ १ १ 
वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ४१६ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ८ ५ ३ ४ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

1.  130324 अननल काकी श् यामसदु र/सकुदतोला रामबहा रु खलुा 

2.  130233 इखद रा राजभण्डारी राजेश/सूययकुमारी प मनारायण महहला 

3.  130034 कमला खनाल हवष्णपु्रसा /टोपला ढुण्डीराज खलुा, महहला 

4.  130267 कृष्णबहा रु घती मदसराम/मदसरी आइतराम आ.ज. 

5.  130001 गणेश सवेु ी काखशराम/गोमा ेवी भानभुक्त खलुा 

6.  130102 जयराम साह रघनुाथ/सनैुना ेवी नसयाराम मधेसी 

7.  130153 हपताम्वर खनाल नललाधर/तखुसस ेवी गोमलाल खलुा 

8.  130501 प्रमेप्रकाश के.सी. लोकमान/नबमला भोटु खलुा 

9.  130771 नबमायकुमारी वराल नबरबहा रु/चदराकुमारी लालबहा रु आ.ज. 

10.  130440 मकेुश चौधरी कहपल ेव/बसदती ेवी रामनारायण आ.ज., मधेसी 

11.  130028 रजनी पाल ज्ञानबहा रु/लक्ष्मी कणयबहा रु महहला 

12.  130212 रनबदरप्रसा  निपािी अमेररकाप्रसा /कुशमा ेवी शार ा मधेसी 

13.  130410 लक्ष्मी अनधकारी हवष्णपु्रसा /भगवती होिीराज खलुा, महहला 

14.  130816 लक्ष्मी ज्ञवाली ढुण्डीराज/ उमा जयलाल महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

15.  130292 शैलेदर या व धनेस/बधुनी ननवयल मधेसी 

16.  130149 नसताराम आचायय शखशधर/तेजमाया खशवप्रसा  खलुा 

17.  130313 हेमबहा रु वोगटी नललबहा रु/ ेव ु लोकबहा रु खलुा 
  

 

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

 

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

 

..................... 
(सूययप्रसा  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. ९८३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  सह िेिापाि शे्रणी: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।१६ र १७ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १३५-१३६/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः १ १ 
वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ५३ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ४ २ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

1.  13501 गणेश सबेुदी कानसराम/गोमादेवी भानभुक्त खलुा 

2.  13503 छववलाल शमाा दगुाालाल/मैमी परु खलुा 

3.  13505 प्रकाश गैरे देवीप्रसाद/नसता दण्डपाणी खलुा 

4.  13526 प्रठदप आचाया गोपालप्रसाद/भद्रखशला शमाालाल खलुा 

5.  13598 राधा भण्डारी केशवप्रसाद/दगुाादेवी मखुक्तनाथ मवहला 

6.  13557 शोभा खशवाकोटी माधवप्रसाद/नबन्दादेवी कृष्णप्रसाद मवहला 
  

 

..................... 
(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. ९८४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  कृलि प्रलशक्षर् सहायक  

(कृलि/बािी)  

शे्रणी: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, कृलि तथा भेटेरेनरी, 

कृलि/बािी 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।१२ र १३ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १३८-१३९/०७४-७५ 

वकवसमः खुला मधसेी 

माग पद संख्ाः २ १ 
वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ६१ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ४ ० 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

1.  13856 ककशोर तामाङ मानबहादरु/पतुली योनसं खलुा 

2.  13957 कृष्णबहादरु मगर चनुलन्द्रबहादरु/लेखीमाया ज्ञानबहादरु खलुा 

3.  13833 टेकराज अवस्थी रामदत्त/साकवत्री हररदत्त खलुा 

4.  13928 नकवना हमाल दत्तराज/ठदपालक्ष्मी श्रीचन्द्र खलुा 
  

 

..................... 
(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. ९८५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।४ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  लनमाार्/ममात प्रलशक्षर् सहायक शे्रणी: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, इख जलनयरर , लसलभि 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।७ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १४१-१४४/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी 

माग पद संख्ाः २ १ १ १ 
वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः ५२ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ४ ० ० १ 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

1.  14160 अभयचन्द्र िाकुर कुशेश् वर/रेश् मी गेनार्इ खलुा, मधेसी 

2.  14188 गोपालबहादरु वस्नते चन्द्रबहादरु/कल ु कृष्णबहादरु खलुा 

3.  14126 टेकेन्द्रबहादरु राना ववरबहादरु/चन्द्रा र्न्द्रे खलुा 

4.  14169 नारायण अनधकारी कृष्णप्रसाद/देववमाया चक्रपाणी खलुा 
  

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल) 

 

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

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. ९८६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।४ 

प्राविविक विक्षा ा ा यािसाविक ााविम परिषद् को 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  स्वास्थ्य प्रलशक्षर् सहायक (नलसाङ) शे्रणी: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, स्वास्थ्य, नलसाङ 

वि.प.सञ्चािन वमवाः २०७४।१०।१२ गते नवाजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १४५-१४६/०७४-७५ 

वकवसमः खुला आ.ज. 

माग पद संख्ाः १ १ 
वि.प.मा सम्मिविा संख्ाः १८ 
अन्तिाााााको िावग छनौट भएको संख्ाः ३ ० 

 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम,  ि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

1.  14508 तारा पाण्डे दाहाल नररश् वर/नतलकुमारी कलाधर खलुा 

2.  14521 रेखा खत्री धनबहादरु/मनकुमारी यमबहादरु खलुा 

3.  14505 सवुवणा के.सी. लालबहादरु/चन्द्रा अननराम खलुा 
  

 

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

 

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

 

..................... 
(सूयवप्रसाद 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. ९८९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।६ 

प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक ताविम परिषद 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  स्वास्थ्य प्रलशक्षर् सहायक (सामान्य 

लचलकत्सा) 

   तह: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, स्वास्थ्य, 

सामान्य लचलकत्सा 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७४।१०।१२ गते नवतजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १४७-१४९/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ .ज.  
माग पद संख्ाः १ १ १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः १९ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ३ १ ० 
 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम, थि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

1.  14712 अखववकाप्रसाद गौतम ववष्णपु्रसाद/आरनतदेवी देवीप्रसाद खलुा 

2.  14750 वपङ्गला पाण्डे (खिनमरे)  लोकप्रसाद/माधवी रामप्रसाद मवहला 

3.  14740 रामप्रसाद आचायय भवप्रसाद/नैनामाया बैजनाथ खलुा 

4.  14732 शखुशल खनाल भवुानीप्रसाद/पनुकला  उमानन्द खलुा 
  

 

..................... 
)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. ९९० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।६ 

प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक ताविम परिषद यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

पदः  होटि िज मेनेजमेन्ट प्रलशक्षर् 

सहायक 

   तह: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलिक तथा प्रलशक्षर्, पयणटन, 

होटि र रेसु्टरा व्यिस्थापन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७४।१०।१२ गते नवतजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  
      १५०/०७४७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः 
                                ६ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

  

 

..................... 
(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. ९९१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।६ 

प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक ताविम परिषद यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

पदः  मेकालनकि प्रलशक्षर् सहायक    तह: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलिक तथा प्रलशक्षर्, 

इखजजलनयररङ, जनरि मेकालनकि 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७४।१०।७गते नवतजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १५२-१५३/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला 
माग पद संख्ाः १ १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ७ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० ० 
 

  

 

..................... 
(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. ९९२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।६ 

प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक ताविम परिषद 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  सेके्रटररयि प्रलशक्षर् सहायक    तह: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, सामान्य 

प्रलशक्षर्, अलिस मेनेजमेन्ट 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७४।१०।१२ गते नवतजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १५४/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ५ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम, थि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

1.  15401 चन्द्रप्रकाश चौधरी प्रमे/दरपनी रेशमान 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. ९९३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।७ 

प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक ताविम परिषद यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

पदः  लबद्यत/ममणत प्रलशक्षर् सहायक    तह: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलिक तथा प्रलशक्षर्, 

इखजजलनयररङ, लबद्यत 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७४।१०।७ गते नवतजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  
      १५५/०७४७५ 

वकवसमः महिला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः 
                                ४ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

  

 

..................... 
(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. ९९४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।७ 

प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक ताविम परिषद 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  कुक प्रलशक्षर् सहायक    तह: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, पयाटन, 

होटि र रेसु्टरा व्यिस्थापन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७४।१०।१२ र १३ गते नवतजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १५७-१५९/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ .ज.  
माग पद संख्ाः २ १ १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः १६ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ ० १ 
 

ि.क्र.नं. िोि नं. उिेदिािको नाम, थि िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेिी 

1.  15717 प्रशान्त गौचन यसबहादरु/नसता सकबहादरु खलुा,आ.ज. 
  

 

..................... 
(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. ९९५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।७ 

प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक ताविम परिषद यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

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

पदः  अटोमोिाइि प्रलशक्षर् सहायक    तह: सहायक लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलिक तथा प्रलशक्षर्, 

इखजजलनयररङ, अटोमोिाइि 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७४।१०।७ र ८गते नवतजा प्रकािन गने कािााििः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बिः  १६०-१६१/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला 
माग पद संख्ाः १ १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः १० 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० ० 
 

  

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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