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

२३ /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.जिरि मेकानिकि
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:

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 ।
०७५-७६(आ.प्र.)

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

२

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१२

छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

1.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

15007

पुजा शाक्य

कृष्णमाि

रत्नमाि

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

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

छनौट समू ह
आ.प्र.
.............................
(टामिाि पाण्े )
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

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

२७ /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.टे िर तथा ममात से क्सि तह/श्रेणी:
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०२।२२ र २७

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

६

छनौट भएको संख्ाः

४

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

1.

19004

आनशष िेपािी

कर्ा बहादु र

पहमाि

2.

19002

गर्े श पररयार

रामबहादु र

मनचन्द्र

आ.प्र.

3.

19003

डिर दमाई

शेरे

नभउसे ि

आ.प्र.

4.

19001

नमिबहादु र पररयार

ररके

िािे

आ.प्र.

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

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

छनौट समू ह
आ.प्र.

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

२५ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
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.प्यारा तानिम
(निटर मेि पुरुष)
लल.प.सञ्चालन लमलतः

शाखा तह/श्रेणी:

२०७६।०२।२२ 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

१

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.

२४ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२२
ने पाली सेनाको 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 ।
तह/श्रेणी:

पदः प्रा.अम.फोटोग्राफर
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 कायाण िय ।
०७५-७६(आ.प्र.)

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

२

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.

२६ /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 टेरीिरी
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:
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 ।
०७५-७६(आ.प्र.)

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

३

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

९

छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

1.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

17501

शान्ता अनधकारी

कृष्णबहादु र

नतिकबहादु र

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

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

छनौट समू ह
आ.प्र.

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

पाना नं. ~ 1 ~

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

२८ /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.व्याण्
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह/श्रेणी:
२०७६।०२।२२ र २७

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

५

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

२

छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

1.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

19502

कृष्ण रुचाि

नमिबहादु र

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

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

िाजेको नाम
खड् कबहादु र

छनौट समू ह
आ.प्र.
.............................
(टामिाि पाण्े )
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

