
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १० /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।१७ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार उत्तीर्ण िभएको 

व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  
 

पदः  प्रा.जम.भेनहकि मेकानिक्स  तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः  

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।१९ र २१ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३३/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    १      

छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - 

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उम्मेदिार उत्तीर्ण नभएको । 

 

.......................... 

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

..................... 

(रेिती के.सी.) 

 

................................ 

(टामिाि पाणे्) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ११ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।१७ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार उत्तीर्ण िभएको 

व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  
 

पदः  प्रा.अम.छापाखािा  तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः  

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२० र २३ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४२/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                    ३      

छनौट भएको संख्ाः ० - ० - - - - 

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उम्मेदिार उत्तीर्ण नभएको । 

 

.......................... 

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

..................... 

(रेिती के.सी.) 

 

................................ 

(टामिाि पाणे्) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।१६ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम, थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 
 

 

पदः  प्रा.अम.असिाि तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२१ र २४ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  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 समूह 

1.  18503 पषु्पराज घिमिरे वधुराि मििप्रसाद आ.प्र. 

2.  18504 लालबहादरु के .सी.  वािदेव ओिबहादरु आ.प्र. 

 
.............................. 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

........................ 

(रेिती के.सी.) 

 

............................. 

(टामिाि पाणे्) 

शाखा अनधकृत 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, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।१७ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको 

िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  प्रा.उ.से.एरोनिनटकि/मेकानिकि तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।१९ र २२ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः  /०७५-७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  12002 कृष्णहरर अनधकारी पुण्यहरर भुििहरर आ.प्र. 

2.  12001 सुिास खनतिडा गरे्शकुमार चेतिाथ आ.प्र. 

 

 

.............................. 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

........................ 

(रेिती के.सी.) 

 

................................... 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ७ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।१६ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम, थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 
 

 

पदः  प्रा.जम.एफ.एम. तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।१९ र २२ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  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 समूह 

1.  13001 नबमिा शे्रष्ठ टेकबहादुर शेरबहादुर आ.प्र. 

2.  13003 सन्तोषबहादुर शाही कृष्णबहादुर शेरबहादुर आ.प्र. 

 
.............................. 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

........................ 

(रेिती के.सी.) 

 

............................. 

(टामिाि पाणे्) 

शाखा अनधकृत 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, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।१६ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम, थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 
 

 

पदः  प्रा.अम.रेनियो मेकानिक्स तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२१ र २४ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  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 समूह 

1.  22002 नजतबहादुर काकी भद्रबहादुर पदमबहादुर आ.प्र. 

2.  22003 रामनजत सोङमी अम्वरबहादुर िािध्वज आ.प्र. 

 

.............................. 

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

........................ 

(रेिती के.सी.) 

 

............................. 

(टामिाि पाणे्) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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