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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६९३ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०३।२६ 

नेपाली सेनको 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  पनदक/हुदा अनधकृत क्याडेट तह/शे्रणी: अनधकृत स्तर सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।३।९,१०,११ र १२ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ९९ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  १०० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २३ 

 

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

1.  4054 अमरबहादरु खत्री टोपबहादरु प्रमेबहादरु आ.प्र. 

2.  4035 काशिराज काकी लालबहादरु धममबहादरु आ.प्र. 

3.  4073 ककरण बढुाथोकी बमबहादरु भिमबहादरु आ.प्र. 

4.  4025 चन्द्रबहादरु बढुा रंगबहादरु भिले आ.प्र. 

5.  4100 कटकाराम रावल चन्द्रबहादरु काल ु आ.प्र. 

6.  4034 डम्बरबहादरु बढुा रामबहादरु पलबहादरु आ.प्र. 

7.  4011 ददनेिमान ठोकर भमनबहादरु मोहनभसंह आ.प्र. 

8.  4101 नरेन्द्रकुमार मल्ल खड्कबहादरु भडलबहादरु आ.प्र. 

9.  4024 पदमराज जोिी दत्तराम देकवदत्त आ.प्र. 

10.  4093 प्रददप रोकाय क्षेत्री बखिबहादरु धनबहादरु आ.प्र. 

11.  4023 बालाराम बढुाथोकी लोके िदे आ.प्र. 

12.  4041 मंगल शे्रष्ठ चक्रमान कहरामान आ.प्र. 

13.  4058 राजेन्द्र काकी कमलबहादरु वीरबहादरु आ.प्र. 

14.  4080 राजेि प्रधान उदबहादरु करमान आ.प्र. 

15.  4019 कवदरु कवष्ट कवष्णबुहादरु भडशल्लजङ्ग आ.प्र. 
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16.  4026 कवष्णबुहादरु आलेमगर नरबहादरु लालबहादरु आ.प्र. 

17.  4048 श्रीराम हेम्बा रामकाजी कृष्णबहादरु आ.प्र. 

18.  4037 सन्द्िमान शे्रष्ठ मोभिलाल थमनारायण आ.प्र. 

19.  4032 सकवन्द्र िाह वकसबहादरु पदमबहादरु आ.प्र. 

20.  4045 सनु्द्दर िाह महनकुमार भिमबहादरु आ.प्र. 

21.  4049 सोईसाल लामा रामबहादरु कमानभसंह आ.प्र. 

22.  4063 हकम बहादरु ऐर धनबहादरु नरबहादरु आ.प्र. 

23.  4036 कहमाल शे्रष्ठ श्रीकुमार कृष्णप्रसाद आ.प्र. 
 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 


