
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ३७ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२४ 

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

उिेदिारहरु उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  
 

 

पदः  प्रा.अम.प्याराचु्यट फोल्डर(पुरुष) तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२१ र २६ 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  २ 

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. ३६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२४ 

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.प्याराचु्यट फोल्डर(मनहिा) 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 १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  ६ 

छनौट भएको संख्ाः १ 

 

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

1.  16007 सुखिता खड्का नसताराम नथरबहादुर 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. ३३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२३ 

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.एम.नि.नि.एस.डाक्टर तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।१९ र २० नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २७/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः ६ १ १ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                 ३८   

छनौट भएको संख्ाः १२ ८ ५ ४ १ - - 

 

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

1.  144 अनििकुमार राउत अमृतबहादुर गंगाबहादुर खुिा 

2.  130 अिुप राई नडल्लीप्रसाद गरे्शबहादुर खुिा, आ .ज.  

3.  107 अमृता रसाईिी रामभक्त नचजकुमार मनहिा, दनित 

4.  122 अनिि अनधकारी अमृतबहादुर रामबहादुर खुिा 

5.  146 उदय शे्रष्ठ नदपेन्द्रराज सूयािारायर् खुिा, आ .ज.  

6.  100 उनमािा हमाि िरबहादुर नतिबहादुर मनहिा 

7.  177 ऐश् िया शे्रष्ठ राजकुमार हका बहादुर मनहिा, आ .ज.  

8.  167 ओमकार के .सी.  नशिसरर् मािबहादुर खुिा 

9.  131 नदब्यप्रताप बानिया नदपककुमार िेत्रबहादुर खुिा 

10.  137 पनित्रा कटिाि िोकबहादुर गरे्श मनहिा 

11.  160 मनिषा चडहाि भोजबहादुर नभमबहादुर खुिा, मनहिा 

12.  127 रानजिकुमार यादि कामेश् िर कुशेश् िर मधेसी 

13.  135 राधाशरर् सुडी गोपािप्रसाद रामनििास मनहिा, मधेसी 

14.  115 रामािन् दप्रसाद यादि सुरेन्द्रप्रसाद मुिर मधेसी 

15.  152 िसन्त ररजाि खगराज िासुदेि खुिा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

16.  170 शसाङ्क नचत्रकार राजि पञ् च आ .ज.  

17.  119 नशनशर खााँड केशरबहादुर पदमबहादुर मनहिा 

18.  116 सगुि दिाडी तोयािाथ गंगाप्रसाद खुिा 

19.  101 सनचत थापा नचत्रबहादुर तम् बहादुर खुिा 

20.  168 सनमर पुडासैिी नशिहरी हररप्रसाद खुिा 

21.  150 सिेशकुमार साह रामेश् िर श्रीिारायर् मधेसी 

22.  109 सुकृनत महजाि  नदपककुमार धििाि खुिा, मनहिा, आ .ज.  

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ३४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२४ 

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.उ.से. िाइबे्रररयि तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।१९ र २० नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय ।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  २८/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                 १   

छनौट भएको संख्ाः ० - ० - - - - 

 

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको । 

 

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

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ३८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२४ 

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 

इनिनियर 
तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।१९ र २० नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २९/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    १३   

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  1008 अजुाि मगर नदिबहादुर बखतबहादुर खुिा 

2.  1023 ईश् िर आचाया िगेन्द्रप्रसाद मोजिािप्रसाद खुिा 

3.  1015 िेनमष आते्रय गोनिन्दप्रसाद उमािाथ खुिा 

4.  1007 रनचन्द्र शे्रष्ठ मंगिप्रसाद तोयािारायर् खुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ३९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२४ 

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.इिेखरि कि/इिेरि ोनिक्स

/एनभयोनिक्स इनिनियर 

तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

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

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३०/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    १४   

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  1520 उत्सि रेग्मी ििदक्त ईश् िरीप्रसाद खुिा 

2.  1503 रामेश् िर िेपाि हररप्रसाद नटकादत्त खुिा 

3.  1507 सखिप थापा श्रद्वाभक्त युद्वबहादुर खुिा 

4.  1518 सरोजकुमार शमाा नििोद चडधरी खुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ३५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२४ 

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.प्याराचु्यट फोल्डर(मनहिा) 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  ४४/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                २   

छनौट भएको संख्ाः १ - १ - - - - 

 

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

1.  8502 नसतास्मा शे्रष्ठ मंगिदास आइतेिारायर् खुिा, आ.ज. 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(टामिाि पाणे्) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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