
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२१ 

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.अमाामेन्ट 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 २४ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  २२ 

छनौट भएको संख्ाः १४ 

 

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

1.  22510 अनिि काकी गरे्शबहादुर छत्रबहादुर आ.प्र. 

2.  22517 अमृत रािाभाट खुमबहादुर पे्रमबहादुर आ.प्र. 

3.  22509 खडकबहादुर ताडी नभमबहादुर जयभािनसं आ.प्र. 

4.  22508 गरे्श खड्का दािबहादुर नतिकबहादुर आ.प्र. 

5.  22512 गािीजङ्ग काकी यज्ञाबहादुर रर्बहादुर आ.प्र. 

6.  22503 नदिेश पोखरेि रामजी खडािन्द आ.प्र. 

7.  22507 नदपेश अनधकारी नििबहादुर चेतबहादुर आ.प्र. 

8.  22515 िनिि थापा ििराज रेशमबहादुर आ.प्र. 

9.  22516 नबजयबहादुर बोहरा चन्द्रबहादुर नगरी आ.प्र. 

10.  22501 मािबहादुर काकी तेजबहादुर परशुराम आ.प्र. 

11.  22504 िीरबहादुर िामा डव्वाङ्ग देिा आ.प्र. 

12.  22514 नशि चडहाि भुपेन्द्रबहादुर डम्बरबहादुर आ.प्र. 

13.  22519 सत्यमनकरर् सुिेदी िक्ष्मीप्रसाद खगेश् िर आ.प्र. 

14.  22518 सनबि गुरुङ्ग नििबहादुर मिबहादुर 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. १२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२१ 

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.उत्पादि तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२१ र २६ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  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 छनौट समूह 

1.  14505 प्रतिभा िामाङ्ग केदारतसं अवैतसं आ.प्र. 

2.  14504 तिनयिाि ुिराल ववमलिहादरु शरोरिहादरु आ.प्र. 

3.  14513 राजिवकुमार थापा ईश् वरकुमार गंगािहादरु आ.प्र. 

4.  14514 ररकेश खड् का यामिहादरु िगििहादरु 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. १३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२१ 

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.ए.नट.सी./मेटर ोिोजी(अपरेसि) तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२१ र २७ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय ।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  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 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. १४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२१ 

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.सभे 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 ६ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  २९ 

छनौट भएको संख्ाः २ 

 

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

1.  21010 कुबेरकुमार नबष्ट दिे जस्वीर आ.प्र. 

2.  21001 पुष्करबहादुर चन्द देिबहादुर िािबहादुर आ.प्र. 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(टामिाि पाणे्) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 


	अर्मामेन्ट.pdf
	उत्पादन.pdf
	मेट्रोलोजी.pdf
	सर्भे.pdf

