
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १०८२ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।१०।१७ 

 

 

प्राववविक विक्षा तथा व्यवसावयक तालीम परिषद्को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 

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 कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   कुलकङ्ग/बेलकङ्ग प्रलशक्षक स्ति/शे्रणीः  अलधकृत, तृतीय सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, पयाटन प्रालिलधक 

प्रलशक्षर्, होटि र रेष्टुरा व्यिस्थापन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७९।५।२६ र २७ नवतजाप्रकािन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

विज्ञापन नम्बिः  ९६/२०७६-७७(मवहला) 

वकवसमः  खलुा महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

माग पद संख्ाः  - 1 - - - - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा            2 
छनोट भएको संख्ा - १ - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. िोल नं. उिेदवािको नाम, थि िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  96003 आरती  िइुटेि रवििाि चरुामखि मवहिा 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद िमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १०८३ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।१०।१७ 

 

 

प्राववविक विक्षा तथा व्यवसावयक तालीम परिषद्को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 

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 कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   प्रालिलधक अधकृत (सूचना प्रलिलध) स्ति/शे्रणीः  अलधकृत, तृतीय सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, इखजजलनयररङ्ग 

प्रालिलधक प्रलशक्षर्, सूचना प्रलिलध 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७९।५।२६ र २७ नवतजाप्रकािन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

विज्ञापन नम्बिः  ९७-९८/२०७६-७७(खुला ि मवहला) 

वकवसमः  खलुा महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

माग पद संख्ाः  1 1 - - - - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा        11 
छनोट भएको संख्ा 3 0 - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. िोल नं. उिेदवािको नाम, थि िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  97002 पंकज अनिकारी ठिनेश अविनारायण खिुा 

2=  97047 प्रनिन शे्रष्ठ कान्छा गणेशिहािरु खिुा 

3=  97005 सरोज िोरंगा ििराम ख्यामनारायण खिुा 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद िमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १०८४ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।१०।१७ 

 

प्राववविक विक्षा तथा व्यवसावयक तालीम परिषद्को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 

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 प्रयोगात्मक 

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

 
 

पदः   टर ेनर स्ति/शे्रणीः  अलधकृत, तृतीय सेवा: प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर् 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७९।६।३ र ४ नवतजाप्रकािन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

विज्ञापन नम्बिः  ९९/२०७६-७७(आ.प्र.) 

वकवसमः  आन्तरिक 

माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा ११ 

छनौट भएको संख्ाः  ५ 

 

 

ि.क्र.सं. िोल नं. उिेदवािको नाम, थि िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  99021 इश्वर ररमाि हररप्रसाद अनिकेशर आ .प्र.  

2=  99001 नारायण प्रसाद आचायय काखशनाथ हकय िाि आ .प्र.  

3=  99020 राजेश प्रसाद जैसवाि रामाशंकरप्रसाद मुंगािािप्रसाद आ .प्र.  

4=  99014 खशवानन्द नमश्र ववश्वनाथ सबुोध आ .प्र.  

5=  99017 संजय कुमार साह रामदेव सोनित आ .प्र.  
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद िमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं.  १०८५/०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।१०।१७ 

 

प्राववविक विक्षा तथा व्यवसावयक तालीम परिषद्को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 

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 प्रयोगात्मक 

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

 
 

पदः   टर ेनर स्ति/शे्रणीः  अलधकृत, तृतीय सेवा: प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर् 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७९।६।३ र ४ नवतजाप्रकािन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

विज्ञापन नम्बिः  १००-१०२/२०७६-७७(खुला ि मविला) 

वकवसमः  खलुा महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

माग पद संख्ाः  २ 1 १ - - - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा        १७ 

छनोट भएको संख्ा 6 0 1 - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. िोल नं. उिेदवािको नाम, थि िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूि 

1=  100026 अंककत अनिकारी मदनदत्त गणेशदत्त खिुा 

2=  100027 उत्तम शमाा िईुटेि टंकप्रसाद विभद्र खिुा 

3=  100004 रकवन्द्द्रप्रसाद निपािी अमेररकाप्रसाद शारदा खिुा 

4=  100025 राम बहादरु रावि अमरबहादरु करनबर खिुा 

5=  100035 समुन पौडेि जनकराम नडल्िीराम खिुा 

6=  100002 निभवुन चौिरी मननराम खशवप्रसाद खिुा, आ .ज.  
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद िमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं.  १०८६/०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।१०।१७ 

 

प्राववविक विक्षा तथा व्यवसावयक तालीम परिषद्को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 

लिज्ञापनमा सखिलित  उिेदिार मधे्य कुनै पलन उिेदिार उलिर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको 

िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 

 
 

पदः   लनमाणर् प्रलशक्षक स्ति/शे्रणीः  अलिकृत, तृतीय सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रालिलिक तथा प्रलशक्षर्, 

इखजजलनयररङ्ग प्रालिलिक 

प्रलशक्षर्, लसलभि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७९।५।३० र ३१ नवतजाप्रकािन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

 

विज्ञापन नम्बिः  १०३/२०७६-७७(आ.प्र.) 

वकवसमः  आन्तरिक 

माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा २ 

छनौट भएको संख्ाः  ० 

 

 

 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद िमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं.  १०८७/०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।१०।१७ 

 

प्राववविक विक्षा तथा व्यवसावयक तालीम परिषद्को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 

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 कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   लनमाार् प्रलशक्षक स्ति/शे्रणीः  अलधकृत, तृतीय सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रालिलधक तथा प्रलशक्षर्, 

इखजजलनयररङ्ग प्रालिलधक 

प्रलशक्षर्, लसलभि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७९।५।३० र ३१ नवतजाप्रकािन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

विज्ञापन नम्बिः  १०४-१०९/२०७६-७७(खुला तथा समावेिी) 

वकवसमः  खलुा महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

माग पद संख्ाः  5 २ 1 2 1 1 - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा 110 

छनोट भएको संख्ा 8 4 3 6 2 1 - 

 

 

ि.क्र.सं. िोल नं. उिेदवािको नाम, थि िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  104150 कृष्णननर छुकां कृष्णगोपाि कृष्णभक्त आ .ज.  

2=  104248 खडक बहादरु रोकाया जयबहादरु कािो खिुा 

3=  104405 गौरव काकी रामबहादरु नमनबहादरु खिुा 

4=  104098 चन्दनराज चौधरी श्यामसनु्दर ककशोरी मधेशी 

5=  104254 जयन्ती न्यौपान े मेघराज खेमराज मकहिा 

6=  104387 ठदपक भट्ट तोयनाथ नन्दिाि खिुा 

7=  104032 ठदपेन्र भट्ट हररिाि देवदत्त खिुा 

8=  104214 नन्दककशोर साह खशवेन्रप्रसाद फुनसयाही मधेशी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.सं. िोल नं. उिेदवािको नाम, थि िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

9=  104131 पदमबहादरु नगरी श्यामबहादरु िक्ष्मण खिुा 

10=  104299 प्रमेबहादरु नेपािी काखशराम आशबहादरु दनित 

11=  104115 नबकाश कुमार यादव हररनारायण कपिेश्वर खिुा, मधेशी 

12=  104238 नबवेक कवश्वकमाा भपूिाि कवजेमान दनित 

13=  104077 मननषा पनेरु कृष्णप्रसाद गंगाधर मकहिा 

14=  104013 मनोज भट्ट गौरीदत्त िक्ष्मीदत्त खिुा 

15=  104399 रक्षा दाहाि रमानाथ सूयाप्रसाद मकहिा 

16=  10४096 कववेक कुमार यादव कुशेश्वर पंची मधेशी 

17=  104341 संजय कुमार साह रामसोगारथ मौजेिाि मधेशी 

18=  104257 सखचन बज्राचाया तेजमनुन कान्छामनुन आ .ज.  

19=  104315 सनमक्षा ढकाि खशवहरी देवीप्रसाद मकहिा 

20=  104307 सनुनि थापा रुरबहादरु चेतबहादरु अपाङ्ग 

21=  104076 कहतेशिाि कणा ििनिाि विदेविाि खिुा, मधेशी 

22=  104083 खक्षनतज गरुुङ्ग झिक नरजंग आ .ज.  
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद िमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 


