लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५२० /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।३०
नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: एघार ौं

पदः ना.प्र.लन./लनदे शक
लल.प.सञ्चालन लिलतः

२०७५।५।१८ गते

सेवा/सिू ह/उपसिू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

प्रालिलधक
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

६१/०७४-७५
आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

१

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

४

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

रोल नं.

1.

3

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

उिे दवारको नाि, थर

िावुको नाि

िाजेको नाि

छनौट सिू ह

प्रनतभा बैद्य

प्रेमकृष्ण

बेलकृष्ण

आ.प्र.

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५२१ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।३०
नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: दश ौं

पदः प्रबिक (टे लिकम)
लल.प.सञ्चालन लिलतः

२०७५।५।१८ गते

सेवा/सिू ह/उपसिू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

प्रालिलधक
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

६२/०७४-७५
आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

१

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

८

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः

३

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिे दवारको नाि, थर

िावुको नाि

िाजेको नाि

छनौट सिू ह

1.

9

कृष्णप्रसाद भण्डारी

शम्भ ुप्रसाद

रोमप्रसाद

आ.प्र.

2.

13

प्रेमप्रसाद नसलवाल

नारायणप्रसाद

लक्ष्मीप्रसाद

आ.प्र.

3.

14

राजेश जोशी

जगदीशराम

भारथराम

आ.प्र.

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५२२ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।३०
नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: नि ौं

पदः उपप्रबिक (टे लिकम)
लल.प.सञ्चालन लिलतः

२०७५।५।१८ गते

सेवा/सिू ह/उपसिू हः

प्रालिलधक

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

६३/०७४-७५
आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

१

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

२०

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः

३

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिे दवारको नाि, थर

िावुको नाि

िाजेको नाि

छनौट सिू ह

1.

37

उज्वल पोखरे ल

जगतप्रसाद

लोकनाथ

आ.प्र.

2.

1

बाबुराम पौडेल

खखमानन्द

पशुपनत

आ.प्र.

3.

32

सुजन श्रे ष्ठ

मखिगोववन्द

सूयल
य ाल

आ.प्र.

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

(रुकु शमाय पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
य साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५२३ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।३०
नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: नि ौं

पदः उपप्रबिक (िे िा)
लल.प.सञ्चालन लिलतः

२०७५।५।१८ गते

सेवा/सिू ह/उपसिू हः

प्रशासन,िे िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

६४/०७४-७५
आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

१

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

१०

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः

४

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिे दवारको नाि, थर

िावुको नाि

िाजेको नाि

छनौट सिू ह

1.

7

कृष्णकुमार लानमछाने

जङ्गबहादुर

दलबहादुर

आ.प्र.

2.

5

गोववन्द अवस्थी

महादे व

अजुन
ु

आ.प्र.

3.

8

महेन्र लुईटे ल

नारायणप्रसाद

भवनाथ

आ.प्र.

4.

10

मुखिप्रसाद अयाुल

नललाम्बर

जगन्नाथ

आ.प्र.

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

(रुकु शमाु पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ु साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५२४ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।३०
नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: छै ठ ौं

पदः सहायक िेिा अलधकृत
लल.प.सञ्चालन लिलतः

२०७५।५।१९ र २० गते

सेवा/सिू ह/उपसिू हः

प्रशासन,िे िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

६५/०७४-७५
आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

१

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

१५

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः

३

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिे दवारको नाि, थर

िावुको नाि

िाजेको नाि

छनौट सिू ह

अच ुतकुमार ओझा

खेशबहादुर

मानबहादुर

आ.प्र.

1.

1

2.

18

प्रभा भट्टराई

गणेशकुमार

पदमलाल

आ.प्र.

3.

15

महेशप्रसाद पन्त

कृष्णानन्द

लक्ष्मी

आ.प्र.

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५२५ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।३०
नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

पदः सहायक प्रशासलकयअलधकृत
लल.प.सञ्चालन लिलतः

तह/श्रेणी: छै ठ ौं

२०७५।५।१९ र २१ गते

सेवा/सिू ह/उपसिू हः

प्रशासन

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

६६/०७४-७५
आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

१

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

२६

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः

४

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिे दवारको नाि, थर

िावुको नाि

िाजेको नाि

छनौट सिू ह

1.

15

महेशप्रसाद पन्त

कृष्णानन्द

लक्ष्मी

आ.प्र.

2.

37

लोकेन्र भण्डारी

मनवीर

टीकाराम

आ.प्र.

3.

52

सं जयकुमार खज.सी.

ठदपककुमार

खड्गबहादुर

आ.प्र.

4.

53

सानुबाबु खनाल

खिरखन्जवी

घनश्याम

आ.प्र.

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

(रुकु शमाा पौडेल)
शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

५२६ /०७५-७६

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।०९।३०
नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी लललिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 र अन्य बााँ की कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।

तह/श्रेणी: पााँ च ौं

पदः िररष्ठ सहायक
लल.प.सञ्चालन लिलतः

२०७५।५।१९ र २० गते

सेवा/सिू ह/उपसिू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

प्रशासन
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।

६७/०७४-७५
आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

२

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

४

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

1.

रोल नं.
5

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

(रुकु शमाद पौडेल)
शाखा अनिकृत

उिे दवारको नाि, थर

िावुको नाि

िाजेको नाि

छनौट सिू ह

जनार्दन सुवेर्ी

ववष्णुप्रसार्

र्े वप्रसार्

आ.प्र.

.....................
(रे वती के.सी.)

शाखा अनिकृत

..........................
(सूयप्र
द सार् सापकोटा)
उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

