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

१५ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२१
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.अमाा मेन्ट 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

२४

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

२२

छनौट भएको संख्ाः

१४

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

1.

22510

अनिि काकी

गर्े शबहादु र

छत्रबहादु र

आ.प्र.

2.

22517

अमृत रािाभाट

खुमबहादु र

प्रेमबहादु र

आ.प्र.

3.

22509

खडकबहादु र ताडी

नभमबहादु र

जयभािनसं

आ.प्र.

4.

22508

गर्े श खड् का

दािबहादु र

नतिकबहादु र

आ.प्र.

5.

22512

गािीजङ्ग काकी

यज्ञाबहादु र

रर्बहादु र

आ.प्र.

6.

22503

नदिेश पोखरे ि

रामजी

खडािन्द

आ.प्र.

7.

22507

नदपेश अनधकारी

नििबहादु र

चेतबहादु र

आ.प्र.

8.

22515

िनिि थापा

ििराज

रे शमबहादु र

आ.प्र.

9.

22516

नबजयबहादु र बोहरा

चन्द्रबहादु र

नगरी

आ.प्र.

10.

22501

मािबहादु र काकी

ते जबहादु र

परशुराम

आ.प्र.

11.

22504

िीरबहादु र िामा

डव्वाङ्ग

दे िा

आ.प्र.

12.

22514

नशि चडहाि

भु पेन्द्रबहादु र

डम्बरबहादु र

आ.प्र.

13.

22519

सत्यमनकरर् सु िेदी

िक्ष्मीप्रसाद

खगे श्िर

आ.प्र.

14.

22518

सनबि गु रुङ्ग

नििबहादु र

मिबहादु र

आ.प्र.

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

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

छनौट समू ह

.............................
(टामिाि पाण्े )
उपसनचि
पाना नं. ~ 1 ~

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

१२ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२१
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.उत्पादि
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:
२०७६।०२।२१ र २६

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

७

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१६

छनौट भएको संख्ाः

४

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

1.

14505

प्रतिभा िामाङ्ग

केदारतसं

अवैतसं

आ.प्र.

2.

14504

तिनयिािु िराल

ववमलिहादुर

शरोरिहादुर

आ.प्र.

3.

14513

राजिवकुमार थापा

ईश्वरकुमार

गंगािहादुर

आ.प्र.

4.

14514

ररकेश खड्का

यामिहादुर

िगििहादुर

आ.प्र.

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

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

छनौट समू ह

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

१३ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२१
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.ए.नट.सी./मेटरोिोजी(अपरे सि) तह/श्रेणी:
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०२।२१ र २७

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

लिज्ञापन नम्बरः

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

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

२

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१

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 ~

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

१४ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२१
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.सभे
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

६

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

२९

छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

1.

21010

कुबे रकुमार नबष्ट

दिे

जस्वीर

आ.प्र.

2.

21001

पुष्करबहादु र चन्द

दे िबहादु र

िािबहादु र

आ.प्र.

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

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

छनौट समू ह

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

पाना नं. ~ 1 ~

