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

१० /०७५-७६

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।१७
ने पाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार उत्तीर्ण िभएको
व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
पदः प्रा.जम.भे नहकि मेकानिक्स

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।१९ र २१

तह/श्रेणी:

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .

लिज्ञापन नम्बरः

३३/२०७५-७६

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१

छनौट भएको संख्ाः

०

-

-

-

-

-

-

लकलसमः

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

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

................................
(टामिाि पाण्े )
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

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

११ /०७५-७६

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।१७
ने पाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार उत्तीर्ण िभएको
व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
पदः प्रा.अम.छापाखािा

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२० र २३

तह/श्रेणी:

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः

४२/२०७५-७६

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

१

-

१

-

-

-

-

०

-

-

-

-

३

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
छनौट भएको संख्ाः

०

-

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

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

................................
(टामिाि पाण्े )
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

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

८ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।१६
ने पाली सेनाको 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 अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका राख्िु हुि
अिु रोध छ ।
पदः प्रा.अम.असिाि
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:
२०७६।०२।२१ र २४

सेवा/समू ह/उपसमू हः िेपािी से िा
नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
०७५-७६(आ.प्र.)

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

४

छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

18503

पुष्पराज घिमिरे

वुधराि

मििप्रसाद

आ.प्र.

2.

18504

लालबहादुर के.सी.

वािदे व

ओिबहादुर

आ.प्र.

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

........................
(रे िती के.सी.)

.............................
(टामिाि पाण्े )

शाखा अनधकृत

उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

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

९ /०७५-७६

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।१७
ने पाली सेनाको 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 अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः प्रा.उ.से.एरोनिनटकि/मे कानिकि
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:

२०७६।२।१९ र २२

सेवा/समू ह/उपसमू हः िेपािी से िा
नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
/०७५-७६

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

२

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

12002

कृष्णहरर अनधकारी

पुण्यहरर

भु ििहरर

आ.प्र.

2.

12001

सु िास खनतिडा

गर्े शकुमार

चेतिाथ

आ.प्र.

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

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

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

७ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।१६
ने पाली सेनाको 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 अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका राख्िु हुि
अिु रोध छ ।
पदः प्रा.जम.एफ.एम.
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:
२०७६।०२।१९ र २२

सेवा/समू ह/उपसमू हः िेपािी से िा
नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
०७५-७६(आ.प्र.)

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

३

छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

13001

नबमिा श्रेष्ठ

टे कबहादु र

शेरबहादु र

आ.प्र.

2.

13003

सन्तोषबहादु र शाही

कृष्णबहादु र

शेरबहादु र

आ.प्र.

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

........................
(रे िती के.सी.)

.............................
(टामिाि पाण्े )

शाखा अनधकृत

उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

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

६ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।१६
ने पाली सेनाको 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 अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका राख्िु हुि
अिु रोध छ ।
पदः प्रा.अम.रे नियो मेकानिक्स
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:

२०७६।०२।२१ र २४

सेवा/समू ह/उपसमू हः िेपािी से िा
नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
०७५-७६(आ.प्र.)

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

४

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

४

छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

22002

नजतबहादु र काकी

भद्रबहादु र

पदमबहादु र

आ.प्र.

2.

22003

रामनजत सोङमी

अम्वरबहादु र

िािध्वज

आ.प्र.

..............................
(रुकु शमाा पडिे ि)
शाखा अनधकृत

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

.............................
(टामिाि पाण्े )
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

