
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१७ 

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 । 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।४ र ५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३३/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः   ३५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  1 अजयकुमार कडेल कृष्णप्रसाद घनश्याम खलुा 

2.  10 ववज्ञान सापकोटा वालकृष्ण तोयनाथ खलुा 

3.  20 हररप्रसाद पौडेल एकनारायण उदाखर खलुा 
 

..................... 
(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. १६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१७ 

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 ।अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उपप्रबिक (िेिा) तह: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।४ र ५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३४/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः   २९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  46 तोयनाथ भट्टराई खशवलाल जयलाल खलुा 

2.  35 रोहहतहवक्रम भण्डारी गोहवन्दहवक्रम हररहवक्रम खलुा 

3.  10 हररप्रसाद आचायय नमननाथ भनूमनन्द खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. १७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१८ 

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 ।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।४ र ५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३५/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः   १६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ - - २ - - - 

 

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

1.  38 उमेश आचायय सदुशयन हहरालाल खलुा 

2.  22 प्रवीण कुमार रामनरेशप्रसाद अवधनारायणप्रसाद खलुा, मधेसी 

3.  29 रोशन कोज ु लक्ष्मीनारायण न्हचु्छेभक्त खलुा 

4.  30 संजयकुमार राय हररनारायण सगमलाल खलुा, मधेसी 
 

..................... 
(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. १८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१८ 

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 ।अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ िेिा अलधकृत (चा.ए.) तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्राशासन, िेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।४ र ५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३६/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः           १६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ ६ - - - - - 

 

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

1.  13 अखस्मता ढकाल मनोजकुमार होमनाथ खलुा, महहला 

2.  64 तलुसीदेवी गौतम धममदत्त हमुनाथ महहला 

3.  36 पथृ्वी रेग्मी लेखनाथ खखमकर्म खलुा, महहला 

4.  16 हवद्या खिनमरे नरहरीप्रसाद गंगाप्रसाद महहला 

5.  53 संखजता पोखरेल नमनननध सकुदेव महहला 

6.  61 सनुनता हवष्ट सरेुशबहादरु तेजबहादरु खलुा, महहला 
 

..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयमप्रसाद 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. १९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१९ 

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 ।अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  टेलिकम इखजजलनयर (इिेक्ट्र ोलनक्स एन्ड 

कमु्यलनकेसन) 

तह: सातौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।११ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३७/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः ४ १ १ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                        ३७८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ६ ३ ४ ३ १ - - 
 

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

1.  189 क्रसकुमार नेपाली निमबहादरु नरववर दनलत 

2.  862 नतथथराज अनिकारी होमनाथ उदयराम खलुा 

3.  418 ननबनलाल शे्रष्ठ नारायणलाल िक्तलाल खलुा, आ .ज.  

4.  424 नारायण रेग्मी ववमल देवीप्रसाद खलुा 

5.  482 पंकजनननि रेग्मी अखववकाप्रसाद निमप्रसाद खलुा 

6.  501 प्रववना ढुङ्गाना नतथथराज इन्द्रप्रसाद मवहला 

7.  524 प्रनसद्ध नसवाकोटी उद्धवप्रसाद खड्गप्रसाद खलुा 

8.  400 नमन ुशे्रष्ठ मानकुमार नारायणकृष्ण आ .ज.  

9.  556 रववन्द्रकुमार साह चन्द्देश्वर देवनारायण मिेसी 

10.  561 राजनकुमार चौरनसया बलरामप्रसाद ताराप्रसाद मिेसी 

11.  566 राजेन्द्र शे्रष्ठ रत्नमान छत्रबहादरु आ .ज.  

12.  642 रुची यादव जयप्रकाश  यगेुश्वर मवहला 

13.  810 समुना शमाथ पौडेल समुनराज प्रमेचन्द्र मवहला 

14.  829 सरुज िाकुर राजेश ववनोद मिेसी 

15.  781 सवुणथ वस्ताकोटी िैरवप्रसाद हररप्रसाद खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

16.  274 ज्ञानेन्द्र शे्रष्ठ रामबहादरु चेतबहादरु आ .ज.  

 

..................... 
(रुकु शमाथ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयथप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१९ 

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 ।अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  टेलिकम इखजजलनयर (इिेखरि कि) तह: सातौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।११ र १२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३८/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः   २८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 
 

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

1.  919 ववशं्वभर पन्थी ध्रवुराज तलुसीराम खलुा 
 

..................... 
(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. २१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१९ 

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 ।अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  टेलिकम इखजजलनयर (कम्प्युटर) तह: सातौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।११ र १२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३९/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                ९० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ ० ० - - - - 
 

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

1.  १०८७ लक्ष्मण चन्द कृष्णबहादरु शेरबहादरु 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. २२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१९ 

नेपाल टेललकमको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य अन्तिाातााको िालग 

छनौट गना कुनै पलन उिेदिार बााँकी नरहेको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकालित गररएको छ । 

पदः  इखजजलनयर (लसलिि) तह: सातौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।११ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४०/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                २९ 

अन्तवाातााको लालग 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. २३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।२० 

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 ।अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  इखजजलनयर (आलका टेक्ट,लसलभि) तह: सातौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४१/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः   २० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

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

1.  1 अच्यतुववक्रम थापा बोधनबक्रम यज्ञनबक्रम खलुा 

2.  2 अननल नतखससना धवुवप्रसाद भखिववलास खलुा 

3.  34 स्वखणवमा मनुकमी श्यामकृष्ण खशवचरण 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. २४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।२० 

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 ।अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक िेिा अलधकृत तह: छैठौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,िेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।५ र ६गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४२/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                        २१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० - - - १ - - 
 

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

1.  २४ जयराम रसाइली शखशराम बदु्धिराम दनलत 

 

..................... 
(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. २५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।२० 

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 ।अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक व्यापार अलधकृत तह: छैठौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।५ र ७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४३/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः   २१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 
 

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

1.  ७३ शंखबहादरु चाकत ु गोपालकृष्ण बरुुमान 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. २६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।२० 

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 ।अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रशासकीय अलधकृत तह: छैठौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।५ र ८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४४/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः   ४३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 
 

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

1.  183 कमल खत्री रन बहादरु पदमबहादरु खलुा 

2.  116 प्रखजता दाहाल ध्रवु खेमनाथ खलुा 

3.  73 शंखबहादरु चाकत ु गोपालकृष्ण बरुुमान खलुा 

4.  79 सवुाश अनिकारी ठदपेन्द्रहरर कृष्णहरर 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. २७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।२१ 

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 ।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।१३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४५/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः ६ २ १ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                     २४५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ११ ४ ५ ९ ३ - - 
 

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

1.  6 अजयकुमार जैसवाल रामचन्द्रप्रसाद रामाशे्रय खलुा, मधेसी 

2.  14 अनमतकुमार शमाा सठुदशप्रसाद जगुेश्वर खलुा, मधेसी 

3.  10 अखबिका राउत िोधिहादरु डबिरिहादरु महहला 

4.  382 उज्वल भट्टराई ठदपक  लेखनाथ खलुा 

5.  105 गजेन्द्र स्याङतान माइतनसं धननसं खलुा, आ .ज.  

6.  73 चन्द्दनकुमार यादि शखुशल हवक्रम खलुा, मधेसी 

7.  96 ठदपक खवास कलवुा भदवुा आ .ज.  

8.  191 नहवनकुमार नसंह देवनन्द्दन हंस ु खलुा, आ .ज.  

9.  205 ननमाला नेपाली भक्तिहादरु गोरखिहादरु दनलत 

10.  225 प्रतापकुमार महतो रामलोचन िचु्ची खलुा, मधेसी 

11.  220 प्रनमला ननरौला शाखन्द्तराम लक्ष्मीनारायण महहला 

12.  169 महेशकुमार साह सयुानारायण हररप्रसाद खलुा, मधेसी 

13.  267 रमेशकुमार साह दरोगा भोला खलुा, मधेसी 

14.  246 राज ुराउत प्रमेचन्द्र रामजोधी मधेसी 

15.  241 राजेन्द्र महजान पूणा पनुवीर आ .ज.  

16.  395 हवजयकुमार पकुुा टी रामिहादरु घमण्डे दनलत 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

17.  333 खशिजी दास सरेुस रामचनलत्र दनलत 

18.  305 संजय पौड्याल लिराज रामचन्द्र खलुा 

19.  320 सरस्वती नगरी िसन्द्तिहादरु प्रमेलाल महहला 

20.  359 सनुनलकुमार साह रामसागर नथनुी मधेसी 

21.  362 सरुजकुमार दाहाल केदारप्रसाद खशवप्रसाद खलुा 

22.  368 सरुोज महजान कृष्णभक्त मनु्द्दास आ .ज.  

23.  337 सजृना ज्ञवाली रामजीप्रसाद केशवराज महहला 

24.  119 हेमन्द्त पखण्डत गणेश जगरनाथ मधेसी 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 
 


	33.pdf
	34.pdf
	35.pdf
	36.pdf
	37.pdf
	38.pdf
	39.pdf
	40.pdf
	41.pdf
	42.pdf
	43.pdf
	44.pdf
	45.pdf

