
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८६३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२३ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.सु.(सैलनक उपचाररका) तह:   सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७४।१२।२६ र २७ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०७४-७५/२६ 

लकलसमः महिला आ.ज. मधसेी दहलत खुला 
माग पद संख्ाः १ १ १ १ ६ 
लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः ८७ 
अन्तवाा ााको लालग छनौट भएको संख्ाः ६ ८ ० २ २३ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  88 अञ् जना खार्इत ु कृष्णसनु्दर/चन्रकेशरी कृष्ण आ.ज., खलुा 

2.  121 अननता नेपाली लालबहादरु/ठदलमाया ढकबहादरु खलुा 

3.  111 अमतृा शे्रष्ठ देवकुमार/हररप्रप्रय यज्ञबहादरु आ.ज., खलुा 

4.  118 आयसु्मा काकी सनु्दरराज/सररता बरीबहादरु खलुा 

5.  94 एनलशा दवुाल नारायणभक्त/दयालक्ष्मी बलबहादरु मप्रहला, आ.ज., खलुा 

6.  22 कञ् चन पररयार खजवन/सखन्जता बावकृुष्ण दनलत 

7.  2 कनबता थापा खम्बबहादरु/र्न्रमाया रङ्गध्वज मप्रहला, खलुा 

8.  131 ठदक्षा शे्रष्ठ नारायणकुमार/प्रवना नरेन्रबहादरु खलुा 

9.  12 पजुा काकी राजेन्रबहादरु/मध ु धनबहादरु खलुा 

10.  120 प्रनतक्षा काकी देवेन्रबहादरु/गौरी भोज्यबहादरु खलुा 

11.  1 प्रनतभा रार्इ कप्रवतमान/ननमइला कृष्णबहादरु आ.ज., खलुा 

12.  7 प्रप्रती कोज ु तलुसीराम/लक्ष्मी द्वोरीका आ.ज., खलुा 

13.  70 नबन्दा दवुाल नारायणभक्त/दयालक्ष्मी बलबहादरु मप्रहला, आ.ज., खलुा 

14.  10 नबपना थापा गोकणइ/कल्पना टेकबहादरु खलुा 

15.  109 मखन्दरा अनधकारी योगेन्रबाब/ुनमरा ढलकबहादरु खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

16.  65 रोखजना नेपाली रामशरण/नबमला सानभुार्इ दनलत 

17.  134 लनलता भट्ट खशवदत्त/गोबडी अजुइन खलुा 

18.  102 श्रद्धा न्यौपान े जनकप्रसाद/कुन्ताकुमारी धनन् जय मप्रहला, खलुा 

19.  42 सन्तोषी शे्रष्ठ कृष्णकुमार/र्इश् वरी एकनारायण आ.ज. 

20.  116 सन्ध्या चौधरी रप्रवन्र/मानकी डोमी खलुा 

21.  21 सन्ध्या शे्रष्ठ प्रवश् वनारायण/प्रवमला मंगलमान आ.ज., खलुा 

22.  28 सपना कुुँ वर रेशमबहादरु/मायाुँ खचत्रबहादरु मप्रहला, खलुा 

23.  4 सररता वन गणेशकुमार/कमला भोटु खलुा 

24.  25 ससु्मीता थापा समुन/अमतृा मीनबहादरु मप्रहला, खलुा 

25.  14 सपृ्रि के.सी. राजन/रुकु नथरबहादरु खलुा 

26.  8 सपृ्रि महजइन खचनीराज/खचरीमाया माप्रहला खलुा 
  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणइ) 

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम््यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८६४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२३ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा, प्रयोगात्मक तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.अम.कम्प्युटर तह:   सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७४।१२।२६ र २७ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०७४-७५/३० 

लकलसमः महिला आ.ज. मधसेी खुला 
माग पद संख्ाः १ १ १ ४ 
लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः ७७ 
अन्तवाा ााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० ३ ० ५ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  126 अमतृ राना हहराबहादरु/धनमाया मानबहादरु आ.ज., खलुा 

2. , 68 गोपीचन्द्र खड्का सालीकराम/स्वस्थानी प्रमेबहादरु खलुा 

3.  86 ननसान गरुुङ्ग केशबहादरु/दमस्यो दमबहादरु आ.ज., खलुा 

4.  82 प्रशान्द्त शे्रष्ठ यज्ञबहादरु/चन्द्रावती रामबहादरु आ.ज., खलुा 

5.  85 सन्द्तोष के.सी. भरतखत्री/हवन्द्दा चन्द्रबहादरु खलुा 
  

 

..................... 
(प्रशन्द् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८६५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२३ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा, प्रयोगात्मक तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.अम.भेलहकि तह:   सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७४।१२।२६ र २७ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०७४-७५/३१ 

लकलसमः महिला आ.ज. मधसेी दहलत खुला 
माग पद संख्ाः २ ३ ३ १ ११ 
लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः ३६ 
अन्तवाा ााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० १ ० ० ३ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1. , 7 अनोज के.सी. मनोज/सनुमत्रा चन्द्रबहादरु खलुा 

2.  30 निम गरुुङ्ग नबसम/नडलसरा नडलबहादरु आ.ज.,खलुा 

3.  23 रोहहत िगनु्द् ना करहवरनसह/कल्पना परमले खलुा 
  

 

..................... 
(प्रशन्द् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८६६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२३ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन उिेदिारहरु 

उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  प्रा.अम.हेलभ मेकालनक्स तह:   सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७४।१२।२६ र २८ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०७४-७५/३२ 

लकलसमः महिला आ.ज. मधसेी दहलत खुला 
माग पद संख्ाः २ ३ ३ १ ११ 
लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः १८ 
अन्तवाा ााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० ० ० ० ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिारहरु उलत्तर्ण नभएको ।  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८६७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२४ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा, प्रयोगात्मक तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.अम.जनरि मेकालनक्स तह:   सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७४।१२।२६ र २८ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०७४-७५/३५ 

लकलसमः महिला आ.ज. मधसेी दहलत खुला 
माग पद संख्ाः १ १ १ १ ६ 
लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः १८ 
अन्तवाा ााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० ० ० ० २ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  28 ठिपेश नलम्ब ु कुमार/राधा धनकर्ण खलुा 

2.  7 पवन अनधकारी शानलकराम/िेवकी यज्ञप्रसाि खलुा 
  

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ८६८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२४ 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा, प्रयोगात्मक तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.अम.भेटररनरी तह:   सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७४।१२।२६ र २८ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०७४-७५/३८ 

लकलसमः आ.ज. मधसेी खुला 

माग पद संख्ाः १ १ ३ 
लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः ३६ 
अन्तवाा ााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० ० २ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  43 ककरण सनुार भक्तबहादरु/कवष्णमुाया चेतबहादरु खलुा 

2.  67 ज्ञानबहादरु सनुार प्रमेबहादरु/पनबसरा पद् मे खलुा 
  

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
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