लोक से वा आयोग

१०८

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१३१ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०६।०२
कर्मचारी संचय कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
पदः मुख्य प्रबिक

तह/श्रेणी:

दशडं

सेवा/सर्ू ह/उपसर्ू हः प्रशासि, प्रशासि

लल.प.सञ्चालन लर्लतः २०७६।०३।१५ र १६ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाम लयः
लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय ।
१२।०७५-७६

लकलसर्ः

आ.प्र.

र्ाग पद संख्ाः

१

लल.प.र्ा सम्मिललत संख्ाः

१

छनौट भएको संख्ाः

०

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उम्मेदिार छनौट नभएको ।
.......................................
(रुकु शमाण पडडे ि)
शाखा अनिकृत

........................................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनिकृत

...............................................
(सू यणप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१३२ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०६।०२
कर्मचारी संचय कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः िररष्ठ प्रबिक

तह/श्रेणी:

लि.प.सञ्चािन लर्लतः

२०७६।०३।१५ र १६ गते

ििडं

सेवा/सर्ू ह/उपसर्ू हः प्रशासि, प्रशासि

नलतजा प्रकाशन गने कायाम ियः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
१३।०७५-७६

लकलसर्ः

आ.प्र.

र्ाग पद संख्ाः

२

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः

७

अन्तवाम ताम को िालग छनौट भएको संख्ाः

४

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नार्, थर

िावुको नार्

िाजेको नार्

छनौट सर्ू ह

1.

8

कल्पना मानन्धर

पुष्पनारायण

हररनारायण

आ.प्र.

2.

1

नगेन्रप्रसाद पौडेल

कृष्णप्रसाद

धनलाल

आ.प्र.

3.

3

नवराज पौडेल

दामोदरप्रसाद

मोहनप्रसाद

आ.प्र.

4.

5

राजेन्र भण्डारी

रे समबहादुर

भक्तबहादुर

आ.प्र.

....................................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

.......................................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

.........................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१३३ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०६।०२
कर्मचारी संचय कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः प्रबिक

तह/श्रेणी:

लि.प.सञ्चािन लर्लतः

२०७६।०३।१३ र १४ गते

आिडं

सेवा/सर्ू ह/उपसर्ू हः प्रशासि, प्रशासि

नलतजा प्रकाशन गने कायाम ियः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
१४।०७५-७६

लकलसर्ः

आ.प्र.

र्ाग पद संख्ाः

३

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः

१०

अन्तवाम ताम को िालग छनौट भएको संख्ाः

६

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नार्, थर

िावुको नार्

िाजेको नार्

छनौट सर्ू ह

1.

2

पूर्क
ण ु मारी वस्नेत

चन्द्रबहादुर

बलबहादुर

आ.प्र.

2.

16

मन्द्जु भण्डारी

कृष्र्प्रसाद

श्यामप्रसाद

आ.प्र.

3.

3

मुकुन्द्द अयाणल

अच्यूतप्रसाद

उदयनाथ

आ.प्र.

4.

10

रववन के.सी.

आत्माराम

पदमबहादुर

आ.प्र.

5.

15

राजेन्द्र वस्नेत

अम्मरभोग

काशिराम

आ.प्र.

6.

1

शिवराज पौडेल

तोयनाथ

लललावल्लभ

आ.प्र.

....................................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

.......................................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

.........................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१३४ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०६।०२
कर्मचारी संचय कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः प्रबिक (नसस्टम)
लि.प.सञ्चािन लर्लतः

तह/श्रेणी:

आिडं

सेवा/सर्ू ह/उपसर्ू हः प्रानिनधक, कम्प्युटर

२०७६।०३।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाम ियः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
१५।०७५-७६

लकलसर्ः

आ.प्र.

र्ाग पद संख्ाः

१

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः

४

अन्तवाम ताम को िालग छनौट भएको संख्ाः

३

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नार्, थर

िावुको नार्

िाजेको नार्

छनौट सर्ू ह

1.

4

केरिना श्रे ष्ठ

ओम निहरि

प्रेम निहरि

आ.प्र.

2.

2

िाजु शाही

माइला

हरिनािायण

आ.प्र.

3.

3

सन्दे श घिममिे

सुिेशप्रसाद

पदमप्रसाद

आ.प्र.

....................................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

.......................................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

.........................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१३५ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०६।०२
कर्मचारी संचय कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः उप प्रबिक

तह/श्रेणी:

लि.प.सञ्चािन लर्लतः

सातडं

सेवा/सर्ू ह/उपसर्ू हः प्रशासि, प्रशासि

२०७६।०३।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाम ियः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
१६।०७५-७६

लकलसर्ः

आ.प्र.

३

र्ाग पद संख्ाः
लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः

२४

अन्तवाम ताम को िालग छनौट भएको संख्ाः

६

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नार्, थर

िावुको नार्

िाजेको नार्

छनौट सर्ू ह

1.

22

कुशुम लामा योञ्जन

उगेन

पेमा

आ.प्र.

2.

7

दिनेश बास्कोटा

तोयानाथ

डण्डीप्रसाि

आ.प्र.

3.

6

दिपकराज भट्टराई

टं कप्रसाि

दिनानाथ

आ.प्र.

4.

5

ननममला आचायम

कृष्णप्रसाि

लोकमणी

आ.प्र.

5.

3

भरतकुमार साउि

नयननसं ह

नवलनसं ह

आ.प्र.

6.

1

योगेन्द्र मैनाली

रववन्द्र

जीवनाथ

आ.प्र.

....................................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

.......................................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

.........................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१३६ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०६।०२
कर्मचारी संचय कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः सहायक प्रबिक
लि.प.सञ्चािन लर्लतः

तह/श्रेणी:

छै िडं

सेवा/सर्ू ह/उपसर्ू हः प्रशासि, प्रशासि

२०७६।०३।२५ र २६ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाम ियः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
१७।०७५-७६

लकलसर्ः

आ.प्र.

र्ाग पद संख्ाः

७

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः

६०

अन्तवाम ताम को िालग छनौट भएको संख्ाः

११

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नार्, थर

िावुको नार्

िाजेको नार्

छनौट सर्ू ह

1.

36

अमरकुमार बि.क.

नामे

डण्डे

आ.प्र.

2.

14

आरती भ ुसाल िास्तोला

इन्द्रप्रसाद

दे वीप्रसाद

आ.प्र.

3.

50

ऋषिप्रसाद अबिकारी

महेन्द्रराज

उमाकान्द्त

आ.प्र.

4.

71

गोपालकृष्ण सुवेदी

यादवप्रसाद

डोरप्रसाद

आ.प्र.

5.

2

जजतिहादुर राउत

छबििहादुर

भक्तिहादुर

आ.प्र.

6.

57

दुगाा िस्नेत

ददपककुमार

चन्द्रिहादुर

आ.प्र.

7.

72

िलिहादुर कुँ ु वर

भक्तिहादुर

भीमिहादुर

आ.प्र.

8.

47

मोहनकुमार थापा

शम्भ ु

ििरजंग

आ.प्र.

9.

34

ु ेल
रमेश भज

रामिहादुर

चन्द्रिहादुर

आ.प्र.

10.

67

सुबनल गुरागाई

केशवप्रसाद

गोषवन्द्दप्रसाद

आ.प्र.

11.

56

सुस्ता वाग्ले

गुरूप्रसाद

प्रभ ुनाथ

आ.प्र.

....................................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

.......................................
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लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१३७ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०६।०२
कर्मचारी संचय कोषको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः सहायक प्रबिक (कम्प्युटर)
लि.प.सञ्चािन लर्लतः

तह/श्रेणी:

छै िडं

सेवा/सर्ू ह/उपसर्ू हः प्रानिनधक, कम्प्युटर

२०७६।०३।०४ र ०५ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाम ियः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
१८।०७५-७६

लकलसर्ः
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र्ाग पद संख्ाः

१

लि.प.र्ा सम्मिलित संख्ाः

३

अन्तवाम ताम को िालग छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नार्, थर

िावुको नार्

िाजेको नार्

छनौट सर्ू ह
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