
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ४१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२५ 

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.इन्सटु्रमेन्ट मेकानिक्स 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 २४ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  २४ 

छनौट भएको संख्ाः २० 

 

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

1.  14014 अिुप थापा गरे्शबहादुर अमरबहादुर आ.प्र. 

2.  14020 तारानसंह साउाँद रामनसंह कमिनसंह आ.प्र. 

3.  14017 नदपक नसंजािी नदिबहादुर पृथबहादुर आ.प्र. 

4.  14021 देिकुमार शेरबुजा िािीबहादुर दािबहादुर आ.प्र. 

5.  14023 िनिि अनधकारी गरे्शबहादुर जयबहादुर आ.प्र. 

6.  14016 निमािा नि .नस.  डम्बरबहादुर हका बहादुर आ.प्र. 

7.  14001 िेशिि नगरी बद्रीराज परमबहादुर आ.प्र. 

8.  14004 बिबहादुर ििी हका नसं कनिराम आ.प्र. 

9.  14009 नबकाश सापकोटा नडखिप्रसाद गंगाधर आ.प्र. 

10.  14005 बुद्धिाि साखकमी कृष्णबहादुर आइतबहादुर आ.प्र. 

11.  14010 भुिििाि शे्रष्ठ तेजबहादुर हका बहादुर आ.प्र. 

12.  14013 नमिि सापकोटा िाकुरप्रसाद तारापनत आ.प्र. 

13.  14006 मुस्काि शे्रष्ठ भुपेन्द्रकुमार खखमबहादुर आ.प्र. 

14.  14011 युिराज काकी बद्रीकुमार नभमबहादुर आ.प्र. 

15.  14012 राजकुमार िानमछािे निरंजिप्रसाद भुमप्रसाद आ.प्र. 

16.  14008 राजि शे्रष्ठ केशििाि कृनतबहादुर आ.प्र. 

17.  14022 राजेन्द्रनसंह सामन्त गोपािनसंह फमु्दनसंह आ.प्र. 
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ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

18.  14024 सनचत देउजा पबिकुमार ओमबहादुर आ.प्र. 

19.  14002 सने्दश ढकाि धनिराम िखिपनत आ.प्र. 

20.  14019 सुनशि गुरुङ भक्तबहादुर गोनपराम 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. ४० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२५ 

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.भेनहकि मेकानिक्स तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२० र २२ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६(आ.प्र.) 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ४३ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  ४१ 

छनौट भएको संख्ाः १९ 

 

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

1.  13532 आकाश दंगाि नभमप्रसाद नटकादत्त आ.प्र. 

2.  13513 उधकबहादुर चन्द करिबहादुर झापुबहादुर आ.प्र. 

3.  13538 कृष्णिाथ योगी गजिाथ कहरनसंहिाथ आ.प्र. 

4.  13506 केशबहादुर खत्री गोनिन्दबहादुर कुशबहादुर आ.प्र. 

5.  13508 खड् गबहादुर खत्री जयबहादुर कृष्णबहादुर आ.प्र. 

6.  13533 गडरब शे्रष्ठ गोनपकृष्ण िािबहादर आ.प्र. 

7.  13511 छत्रबहादुर टण्ि जयबहादुर निरबहादुर आ.प्र. 

8.  13512 नदपक काकी भोजबहादुर िािबहादर आ.प्र. 

9.  13537 नदपक भट्ट कृष्णदत्त िन्दराज आ.प्र. 

10.  13535 देिनसंह िगुन्ना काशीनसंह हररनसंह आ.प्र. 

11.  13507 ििराज सापकोटा चन्द्रकान्त नतथाप्रसाद आ.प्र. 

12.  13504 नबिा शे्रष्ठ भैरिबहादुर िोकबहादर आ.प्र. 

13.  13502 नमिा कुाँ िर हस्तबहादुर बुखिबहादुर आ.प्र. 

14.  13517 राजेन्द्र खत्री पृथीबहादुर नजििाि आ.प्र. 

15.  13505 रामकृष्ण बोयजू रामकाजी आशाकाजी आ.प्र. 

16.  13531 रामबहादुर ररमाि बुखिबहादुर कूिबहादुर आ.प्र. 

17.  13541 निषु्णप्रसाद खिाि खडािन् द उमािन् द आ.प्र. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

18.  13514 सुमिकुमार शे्रष्ठ तुिसीिारायर् दािबहादुर आ.प्र. 

19.  13540 नहक्मतबहादुर नसंह गोरखबहादुर धिबहादुर आ.प्र. 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(टामिाि पाणे्) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ४२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२५ 

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.मेनिकि 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 ७४ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  ३७८ 

छनौट भएको संख्ाः ७६ 

 

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

1.  20070 अनिसा थापा बाबुराम नजतबहादुर आ.प्र. 

2.  20097 अमर रािा टुकबहादुर छनििाि आ.प्र. 

3.  20068 अरुर्कुमार अयिी झपटनसंह िीरबहादुर आ.प्र. 

4.  20335 अशोक खि् का ज्ञािबहादुर चन्द्रबहादुर आ.प्र. 

5.  20345 उमाकान्त पडिेि केशिराज पदमप्रसाद आ.प्र. 

6.  20115 उमेश कुमाि िायकबहादुर माधे आ.प्र. 

7.  20125 उमेशबहादुर चन्द धिबहादुर हरनजत आ.प्र. 

8.  20102 कमिा पाणे् टाम्लाि गुर्ानिधी आ.प्र. 

9.  20309 नकशोर चम्लागाई कैिाशदेि गंगाप्रसाद आ.प्र. 

10.  20292 कृष्ण खिाि निषु्णबहादुर ईश् िरीप्रसाद आ.प्र. 

11.  20017 कृष्णकुमार देउबन्जार मधुसुदि निरे आ.प्र. 

12.  20325 कृष्णबहादुर कटुिाि बिध्वज भक्तबहादुर आ.प्र. 

13.  20155 खेमराज किेि िरहरी िन्दिाि आ.प्र. 

14.  20161 गजेन्द्रनसंह बोहरा धिनसंह भोके आ.प्र. 

15.  20227 गुिा भट्ट धिबहादुर िोखबहादुर आ.प्र. 

16.  20259 घिश्याम चडधरी सगुििाि रामचरर् आ.प्र. 

17.  20041 जयबहादुर राित केशरबहादुर बिबहादुर आ.प्र. 
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ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

18.  20129 जयराज िाखि हररगोपाि मंगििाि आ.प्र. 

19.  20077 जािुराम चडधरी धनिराम छेदुराम आ.प्र. 

20.  20195 झमािनसंह रास्कोटी नटकबहादुर नभमबहादुर आ.प्र. 

21.  20165 झिक रोका  पशुाराम छनििाि आ.प्र. 

22.  20046 टोमकुमार शे्रष्ठ कानिदास धमाबहादुर आ.प्र. 

23.  20164 दािबहादुर बोहरा ििर बले्दि आ.प्र. 

24.  20359 नदिेशकुमार खत्री हररनसंह तुिानसंह आ.प्र. 

25.  20172 नदिेशबहादुर कुाँ िर चन्द्रबहादुर बैरागी आ.प्र. 

26.  20257 नदपक खत्री भूपािनसंह नतिु आ.प्र. 

27.  20255 नदपकनसंह धामी कृष्ण धिनजत आ.प्र. 

28.  20181 नदपकुमार थापा राजकुमार चेतबहादुर आ.प्र. 

29.  20275 नदपेश िसे्नत सोमबहादुर पहिमाि आ.प्र. 

30.  20207 नदव्यश् िरी थापा सिानसंह चन्द्रनसंह आ.प्र. 

31.  20096 देनिराम काउछा पूर्ाबहादुर नदपबहादुर आ.प्र. 

32.  20265 िबराज पररयार सुकबहादुर टेकबहादुर आ.प्र. 

33.  20175 िरेशबहादुर बोहरा िािबहादुर मािनसं आ.प्र. 

34.  20277 ििराज शे्रष्ठ  नििबहादुर कुिमाि आ.प्र. 

35.  20374 िनिि खि् का कृष्णबहादुर खि् कबहादुर आ.प्र. 

36.  20123 िारायर् अनधकारी भििाथ कृष्णप्रसाद आ.प्र. 

37.  20122 िारायर् भण्ारी पूर्ाबहादुर टेकबहादुर आ.प्र. 

38.  20204 पुर्ाबहादुर काकी गगिनसंह गोकुिनसंह आ.प्र. 

39.  20289 प्रकाशबहादुर चन्द धिबहादुर हरीजीत आ.प्र. 

40.  20093 प्राखन्त नतमखििा कुमार प्रकाश आ.प्र. 

41.  20366 बाबुराम बसे्नत ररमबहादुर कर्ाबहादुर आ.प्र. 

42.  20100 नबकास िामा सुयाबहादुर काजीमाि आ.प्र. 

43.  20035 नबमिबहादुर खत्री पदमबहादुर देिबहादुर आ.प्र. 

44.  20361 मिोज के .सी.  भैरबबहादुर  खम्बबहादुर आ.प्र. 

45.  20193 यादिबहादुर रायमाझी केहरनसं िरबहादुर आ.प्र. 

46.  20290 राकेश मल्ल गरे्शकुमार भेषिारायर् आ.प्र. 

47.  20130 राजि अयााि मुखक्तिारायर् थमिारायर् आ.प्र. 

48.  20327 राजबहादुर चन्द िारायर् िरनिर आ.प्र. 

49.  20060 राजु िाईबा इन्द्रमाि सेते आ.प्र. 

50.  20037 राजेन्द्र भुजेि िािबहादुर धिबहादुर आ.प्र. 

51.  20371 राजेन्द्रबहादुर खि् का नमिबहादुर सिानजत आ.प्र. 

52.  20002 रामचन्द्र बुढाथोकी कृष्णबहादुर धिबहादुर आ.प्र. 

53.  20058 रुकमर्ी था .म.  रोमबहादुर अन्तबहादुर आ.प्र. 
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54.  20285 रुपक ििी मािबहादुर दिनिर आ.प्र. 

55.  20128 रेश् मा काकी रुद्रबहादुर दुगााबहादुर आ.प्र. 

56.  20105 िक्ष्मर् के .सी.  निल्लीबहादुर धमानजत आ.प्र. 

57.  20187 िक्ष्मी पन्थ रामबहादुर खि् गबहादुर आ.प्र. 

58.  20051 िनितबहादुर बसे्नत िरबहादुर मािबहादुर आ.प्र. 

59.  20042 िनिता कुमाि मिबहादुर कुसिाि आ.प्र. 

60.  20005 िािकाजी शे्रष्ठ गोपाि कुिमाि आ.प्र. 

61.  20141 िािबहादुर नि .सी.  नथरबहादुर अिरनसंह आ.प्र. 

62.  20178 निज्ञाि िेपािी धिबहादुर नटकाराम आ.प्र. 

63.  20281 निियकुमार पाईक नशििाि िसुिी आ.प्र. 

64.  20344 निनिता मरानसिी गोनिन्दराम शानिकराम आ.प्र. 

65.  20075 नििोदकुमार शे्रष्ठ शेरबहादुर रामभक्त आ.प्र. 

66.  20163 निरेन्द्रजंग शाही िािबहादर मािबहादुर आ.प्र. 

67.  20280 श्यामिारायर् मेहता जयिाि िनशििाि आ.प्र. 

68.  20039 श्याममनर् दुिाि िारायर्प्रसाद बािकृष्ण आ.प्र. 

69.  20253 सन्तोष काकी गरे्शबहादुर कुिबहादुर आ.प्र. 

70.  20226 सन्तोष खत्री रामबाबु देिीबहादुर आ.प्र. 

71.  20219 सुनिता गडतम गुप्तराज जायश् िर आ.प्र. 

72.  20047 सुमि भण्ारी मधुसुदि भक्तबहादुर आ.प्र. 

73.  20343 सुनमत्रा थापा थमबहादुर गंनभरनसंह आ.प्र. 

74.  20351 सुनशि के .सी.  पदमबहादुर नजबबहादुर आ.प्र. 

75.  20218 सोिी खि् का श्यामबहादुर िम्बरबहादुर आ.प्र. 

76.  20271 ज्ञािेन्द्रमाि शे्रष्ठ कृष्णमाि रत् िमाि आ.प्र. 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(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. ४४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२६ 

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.जिरि मेकानिकि तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२० र २५ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३८/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः ६ १ १ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                ४   

छनौट भएको संख्ाः १ ० ० ० ० - - 

 

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

1.  5505 निक्रम खड् का राजु रामचन्द्र खुिा 

 

 

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

(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. ४३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२६ 

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

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

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४३/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः ७ १ २ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                ३२   

छनौट भएको संख्ाः ६ १ २ ० १ - - 

 

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

1.  8004 दशरथ चडधरी पूजीराम बााँिूराम खुिा, आ .ज.  

2.  8052 नदपेन्द्र कडायत गरे्श गगिनसंह खुिा 

3.  8041 नधरेन्द्र बोहरा प्रजापनत मािनसंह खुिा 

4.  8040 भनिराम नि .क.  रत्नबहादुर रुदे्र खुिा, दनित 

5.  8046 रामहरी थापा सूयाबहादुर नथरबहादुर खुिा 

6.  8005 ससीिा कमााचाया कृष्ण गरे्शिाि खुिा, मनहिा, आ .ज.  

 

 

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

(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. ४५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२६ 

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.हिाइ सम्भार 

समूह(मेकानिकि/अटोमोिाइि) 

तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२० र २६ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४६/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः २ - १ १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                         ८   

छनौट भएको संख्ाः ० - ० ० - - - 

 
यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको । 

 

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

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(टामिाि पाणे्) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
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