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

१६ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
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 ।
तह/श्रेणी:

पदः प्राड. जम.
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०२।१९ र २२

सेवा/समू ह/उपसमू हः

िेपािी से िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

३१/२०७५-७६

लकलसमः
माग पद संख्ाः

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

१

-

१

-

-

-

-

२

-

-

-

-

२१

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

६

छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

-

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

2010

कनपि पोखरे ि

हे मप्रसाद

भििाथ

खुिा

2.

2013

नदपक खनतिडा

कुमारप्रसाद

दे िीप्रसाद

खुिा

3.

2038

रोशि निष्ट

नदपकबहादु र

नशिजी

खुिा

4.

2031

निक्रम मुनसख्वाि

सु िकुमार

सन्तबहादु र

आ.ज.

5.

2015

सु निि रािाभाट

रामबहादु र

निरबहादु र

खुिा

6.

2008

सु िास अनधकारी

नतिध्वज

िोकबहादु र

खुिा

7.

2039

सु िास श्रेष्ठ

िािबहादु र

पूर्ािाि

खुिा, आ.ज.

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

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

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

१७ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
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 ।
तह/श्रेणी:

पदः प्रा. जम. कम्प्युटर
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०२।१९ र २१

सेवा/समू ह/उपसमू हः

िेपािी से िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

३२/२०७५-७६

लकलसमः
माग पद संख्ाः

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

१

-

१

-

-

-

-

२

-

-

-

-

८

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

५

छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

-

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

2504

पुष्पा थापा

राजबहादु र

नमिबहादु र

खुिा

2.

2505

मिोज बस्नेत

गोनिन्दकुमार

गे रमािनसं ह

खुिा

3.

2506

मन्जुश्री िकमी

कान्छा

आशािाि

खुिा, आ.ज.

4.

2507

निकेश गोजा

निष्णुभक्त

कृष्णभक्त

खुिा, आ.ज.

5.

2511

श्यामकृष्ण भण्ारी

प्रेमबहादु र

कृष्णबहादु र

खुिा

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

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

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

१८ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
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.भे नहकि मेकानिक्स
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:

२०७६।०२।२० र २२

सेवा/समू ह/उपसमू हः

िेपािी से िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

३४/२०७५-७६

लकलसमः
माग पद संख्ाः

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

२२

३

६

५

३

-

१

-

-

-

२०

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१

छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

1.

-

-

१

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

3507

नबजयकुमार गु प्ता

योगे न्द्र

चुल्हाइ

खुिा, मधे सी

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

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

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

१९ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
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.जेिेरेटर मेकानिक्स
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:

२०७६।०२।२० र २४

सेवा/समू ह/उपसमू हः

िेपािी से िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

३६/२०७५-७६

लकलसमः
माग पद संख्ाः

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

११

२

३

३

१

-

-

०

१

-

-

१४

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

६

छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

०

०

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

4513

आशामाि श्रेष्ठ

केदारमाि

सू जामाि

खुिा

2.

4505

गं गाबहादु र खत्री

जयबहादु र

दे िबहादु र

खुिा

3.

4503

िरे श खत्री

टोपबहादु र

नतथाबहादु र

खुिा

4.

4506

भु िि तामाङ

बिबहादु र

डम्बरबहादु र

खुिा

5.

4502

मोहिनबक्रम रािा

िोकबहादु र

बिबहादु र

खुिा

6.

4509

सु रेश निश्िकमाा

भरत

िािनसं ह

खुिा, दनित

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

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

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

२० /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
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.ए.सी. एण् रे निजेरेशि
मेकानिक्स

लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:

२०७६।०२।२० र २१

सेवा/समू ह/उपसमू हः

िेपािी से िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

३७/२०७५-७६

लकलसमः
माग पद संख्ाः

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

६

१

१

१

१

-

-

०

०

-

-

१०

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

४

छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

०

०

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

5010

बे दप्रसाद गडडे ि

दु गाा प्रसाद

धिपती

खुिा

2.

5013

रामबहादु र बु ढा

प्रेमबहादु र

टे कबहादु र

खुिा

3.

5016

सन्तबहादु र तामाङ

नबरबहादु र

कुच्चा

खुिा

4.

5007

सु मि बस्िेत

कृष्णबहादु र

िेत्रबहादु र

खुिा

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

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

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

२१ /०७५-७६

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
ने पाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये कुिै पनि
उिेदिारहरु उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
पदः प्रा.अम.इिेखरि कि

तह/श्रेणी:

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२० र २३

सेवा/समू ह/उपसमू हः िेपािी से िा

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

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः

३९/२०७५-७६

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

१

-

१

-

-

-

-

०

-

-

-

-

४

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
छनौट भएको संख्ाः

०

-

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको ।
..........................
(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.

२९ /०७५-७६

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
ने पाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये कुिै पनि
उिेदिारहरु उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
पदः प्रा.अम.फोटोग्राफर

तह/श्रेणी:

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२० र २३

सेवा/समू ह/उपसमू हः िेपािी से िा

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

लिज्ञापन नम्बरः

४०/२०७५-७६

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

४

छनौट भएको संख्ाः

०

-

-

-

-

-

-

लकलसमः

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको ।
..........................
(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.

३० /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
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 ।
तह/श्रेणी:

पदः प्रा.अम.एफ.एम.
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०२।२० र २३

सेवा/समू ह/उपसमू हः

िेपािी से िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

४१/२०७५-७६

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

५

छनौट भएको संख्ाः

३

-

-

-

-

-

-

लकलसमः

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

7004

नदपेन्द्र सापकोटा

निद्याप्रसाद

टे किाथ

खुिा

2.

7008

शखि खत्री

गर्े शबहादु र

कर्ा बहादु र

खुिा

3.

7003

सोिी न्हे म्हाफुकी

निजय

गशेर्बहादु र

खुिा

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

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

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

३१ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२३
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 ।
तह/श्रेणी:

पदः प्रा.अम. भे टेरीिरी
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०२।२० र २५

सेवा/समू ह/उपसमू हः

िेपािी से िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

४५/२०७५-७६

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

४

छनौट भएको संख्ाः

२

-

-

-

-

-

-

लकलसमः

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

9003

नदिेश भट्टराई

शेषराज

िरप्रसाद

खुिा

2.

9002

नदनिप पोखरे ि

राजिप्रसाद

नभमप्रसाद

खुिा

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

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

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

२२ /०७५-७६

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
ने पाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये कुिै पनि
उिेदिारहरु उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
पदः

प्रा.अम.हिाई सम्भार समू ह(एनभयोनिक्स/इिे खरि कि)

तह/श्रेणी:

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२० र २५

सेवा/समू ह/उपसमू हः िेपािी से िा

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

लिज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः

४७/२०७५-७६

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

२

-

१

१

-

-

-

०

०

-

-

-

५

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
छनौट भएको संख्ाः

०

-

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको ।
..........................
(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.

३२ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२३
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 ।
तह/श्रेणी:

पदः प्रा.अम. िाइब्रे ररयि
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०२।२० र २५

सेवा/समू ह/उपसमू हः

िेपािी से िा

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

४९/२०७५-७६

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

अपाङ्ग

लप.क्षे .

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

३

छनौट भएको संख्ाः

३

-

-

-

-

-

-

लकलसमः

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

11506

जैप्रकाश भट्ट

मनर्राज

नटकाराम

खुिा

2.

11503

राधा भट्टराई

दु गाा प्रसाद

चन्द्रप्रसाद

खुिा

3.

11502

निष्णु पन्थी

दु गाा प्रसाद

चन्द्रमर्ी

खुिा

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

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

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

पाना नं. ~ 1 ~

