
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

१०८ 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १०८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२३ 

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

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

 

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

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३, १४ र १५ 

गते 

नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय ।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६(आ.प्र.) 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १ 

छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उम्मेदिार छनौट नभएको । 

 

 

 

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

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

१०८ 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १०९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२३ 

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

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

 

पदः  प्रा.उ.से. पाइपर तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३ र  १४ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय ।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६(आ.प्र.) 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उम्मेदिार छनौट नभएको । 

 

 

 

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

(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. ११० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।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  िेखा उ.से. तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ६८/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः ४ १ १ १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                        ६१   

छनौट भएको संख्ाः ९ ४ ६ ३ - - - 

 

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

1.  4565 ईश्वर राई भिमबहादरु मानके आ .ज.  

2.  4557 गोववन्दप्रसाद पाण्डेय करूणाकर िगीरथ खलुा 

3.  4530 तारामभत चौधरी रामरक्षा रामबभल खलुा, मवहला, आ .ज.  

4.  4549 भतलक पौडेल रूद्रलाल वहमलाल खलुा 

5.  4538 ददपक काफ्ले खखलनाथ िखिववलास खलुा 

6.  4570 ददलबहादरु खड्का प्रमेबहादरु दानबहादरु खलुा 

7.  4561 पजुा लाभमछाने भिमसेनबहादरु भडलबहादरु मवहला 

8.  4568 मनोज हमुागाई मोहन कुलप्रसाद खलुा 

9.  4515 रववन दनवुार मनरुत्न पदमबहादरु आ .ज.  

10.  4564 राजकुुमार चौधरी शखशनन्दन रामचन्द्र मधेसी 

11.  4575 रोश्नी शे्रष्ठ खजतबहादरु पदमबहादरु मवहला, आ .ज.  

12.  4542 ववश्वासकुमार पाण्डे अद्यानन्द सजावल मधेसी 

13.  4550 सन्तोष पोख्रले हररप्रसाद खमुलाल खलुा 

14.  4540 सरोज शे्रष्ठ श्यामकृष्ण काले आ .ज.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

15.  4567 सभुनता बस्नेत रमेशकुमार नरबहादरु मवहला 

16.  4552 समुनकुमार शे्रष्ठ अष्टकुमार गञु्जमान खलुा, आ .ज.  

17.  4528 भिकान्तमखण यादव सीताराम असर्फी खलुा, मधेसी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(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. १११ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।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  प्राड उ.से तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३, १४ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ६९/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     २   

छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

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

1.  5004 दिपक बस्न्यात टिकाबहािरु कटवरबहािरु खलुा 

2.  5003 नगे्रबहािरु भण्डारी गोरे ध्वजे खलुा 
 

 

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

(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. ११२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।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.ररपोटार तथा 

उद्घोषक 

तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७५/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     ९   

छनौट भएको संख्ाः ५ - - - - - - 

 

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

1.  8009 प्रमेबहादरु बढुा ललल्धर अते खलुा 

2.  8008 लबष्णपु्रसाद भण्डारी बेदप्रसाद धनपती खलुा 

3.  8004 रोशन सवेुदी रमेशप्रसाद गंगाप्रसाद खलुा 

4.  8001 श्यामकृष्ण भण्डारी प्रमेबहादरु कृष्णवहादरु खलुा 

5.  8003 सजुता बस्नेत केशबबहादरु वीरबहादरु खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(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. ११३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।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.भेटेरीिरी डाक्टर तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७६/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     ८   

छनौट भएको संख्ाः ६ - - - - - - 

 

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

1.  8507 अननशा शे्रष्ठ लक्ष्मीबहादरु जोगबहादरु खलुा 

2.  8501 चेतनारायण ज्ञवाली ववष्णपु्रसाद वहमलाल खलुा 

3.  8511 रामजी पौडेल ऋविराम बेननमाधव खलुा 

4.  8510 रूपक पाण्डे रववलाल मोनत खलुा 

5.  8503 शौरभ शे्रष्ठ शम्भबुहादरु शशवलाल खलुा 

6.  8505 सशुशल ऐरी माननसंह पटु्के खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(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. ११४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२४ 

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  प्रा.उ.से. सैनिक उपचाररका तह/शे्रणी:  सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३ र १४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ६ 

 

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

1.  9308 चन्द्रकला अयााल इन्द्रबहादरु पदमबहादरु आ .प्र.  

2.  9304 लक्ष्मी अधिकारी ववहारीनाथ शिवप्रसाद आ .प्र.  

3.  9306 लक्ष्मी ववष्ट भक्तराज प्रमेराज आ .प्र.  

4.  9305 िोभा महजान अजुान लक्ष्मीदास आ .प्र.  

5.  9301 संधगता अधिकारी नेत्रबहादरु टोपबहादरु आ .प्र.  

6.  9302 सभुरा सवेुदी बासदेुव वटकादत्त आ .प्र.  

 

 

 
 

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

(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. ११५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।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. सैनिक उपचाररका तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३ र १४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७२/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                 २९   

छनौट भएको संख्ाः ७ - ६ - - - - 

 

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

1.  6511 कल्पना थापामगर अम्बरबहादरु भिमबहादरु आ .ज.  

2.  6529 कृष्णश्वरी गाइज ु भबसकुमार भबष्णबुहादरु आ .ज.  

3.  6502 गीता व्यन्जनकार श्रीमान श्रीलाल आ .ज.  

4.  6517 भनशा घिभमरे भिमसेनबाब ु मोहनभसंह खलुा 

5.  6532 भनशा चौधरी बैजनाथ तेतरप्रसाद आ .ज.  

6.  6536 प्रभतष्ठा ढकाल िोलानाथ शोिाखर खलुा 

7.  6504 बस ुकठेत िक्तबहादरु देवीप्रसाद खलुा 

8.  6506 रञ्जु थापा क्षेत्री मरुारी रामबहादरु खलुा 

9.  6507 श्रीया शे्रष्ठ उत्तममान गोववन्दमान आ .ज.  

10.  6501 सपना रावल ववष्णबुहादरु कृष्णबहादरु खलुा 

11.  6533 सभमक्षा सवेुदी भिल्लीराम लक्ष्मीप्रसाद खलुा 

12.  6518 सरगम शे्रष्ठ रामप्रसाद यमबहादरु आ .ज.  

13.  6526 ससु्मा काकी गोपालबहादरु दानबहादरु खलुा 
 

 

 
 

 

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

(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. ११६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।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.उ.से.एम.नि.नि.एस.डाक्टर तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७०/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः ६ १ १ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                      ४०   

छनौट भएको संख्ाः १२ ९ ३ ३ १ - - 

 

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

1.  5541 अनपु राई डिल्लीप्रसाद गणेशबहादरु खलुा, आ .ज.  

2.  5549 अनपुमा पोखरेल रोहहतराज बेदडनडि महहला 

3.  5522 अमतृा रसाईली रामभक्त चीजकुमार महहला, दडलत 

4.  5555 अहवन अडिकारी अमतृबहादरु रामबहादरु खलुा 

5.  5554 उदय शे्रष्ठ ददपेन्द्रराज सूययनारायण खलुा, आ .ज.  

6.  5523 उडमयला हमाल नरबहादरु डतलबहादरु खलुा, महहला 

7.  5512 ददपेश झा जयकान्द्त कृष्णनन्द्दन मिेसी 

8.  5543 पडबत्रा कटवाल लोकबहादरु गणेशबहादरु खलुा, महहला 

9.  5529 प्रज्वल बस्नेत रामचन्द्र दानबहादरु खलुा 

10.  5538 यमनुा थापा हवदरु मानबहादरु महहला 

11.  5557 रक्षा गरुागाई नेत्रहरी अनन्द्तहरी महहला 

12.  5560 रामानन्द्दप्रसाद यादव सरेुन्द्रप्रसाद मनुर मिेसी 

13.  5564 श्रीजल ररजाल पशुयराम रत्नबहादरु खलुा 

14.  5553 सगनु दवािी तोयानाथ गंगाप्रसाद खलुा 

15.  5530 सचचत थापा चचत्रबहादरु तमबहादरु खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

16.  5567 सन्द्तोष चिडमरे गोडबन्द्दप्रसाद हटकाराम खलुा 

17.  5531 सवेशकुमार शाह रामेश्वर श्रीनारायण मिेसी 

18.  5544 सडुनडि अयायल डसताराम नरहरी महहला 

19.  5542 समु्नीमा राई कुमार डसंह कडबरमान खलुा, महहला, आ .ज.  

20.  5513 स्मतृी थापा डलप्तबहादरु िम्बरबहादरु महहला 

21.  5563 हेमन्द्तहवक्रम दाहाल सूययप्रसाद डिल्लीराम खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

(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. ११७ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।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.उ.से. डेन्टि डाक्टर तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७१/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः २ - १ १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                             ७७   

छनौट भएको संख्ाः ७ - ८ २ - - - 

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

1.  6015 अश्मिता गरुूङ्ग धिमराज श्रीिान खलुा, आ .ज.  

2.  6027 आदर्म शे्रष्ठ राजेन्द्र ददपबहादरु आ .ज.  

3.  6040 आददत्य िश्ललक इन्द्दभुषूण उिाकान्द्त खलुा, िधेसी 

4.  6085 आश्र्ष कोइराला रािजीप्रसाद हररप्रसाद खलुा 

5.  6077 कञ्चन शे्रष्ठ नववनकुिार भक्तबहादरु आ .ज.  

6.  6042 ददनेर्कुिार शे्रष्ठ िोहन कुिार दीपबहादरु आ .ज.  

7.  6073 योगेन्द्र बस्नेत चेतबहादरु गणेर्बहादरु खलुा 

8.  6016 रक्षा शे्रष्ठ राजकुिार टंकप्रसाद खलुा, आ .ज.  

9.  6019 रववकुिार देव श्रीधरप्रसाद वप्रतिलाल खलुा, िधेसी 

10.  6004 ववजया काला गगरीप्रसाद लक्ष्िीप्रसाद आ .ज.  

11.  6035 सगबन वागनयााँ केर्व गोवरधन खलुा 

12.  6053 सजृना हेका र्न्द्तकृष्ण नन्द्दलाल आ .ज.  

13.  6061 सेगलर्ा जोर्ी संजयनाथ तलुसीनाथ 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. ११८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।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  पाइिट उ.से. तह/शे्रणी:   सेवा/समूह/उपसमूहः िेपािी सेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०४।१३ र १४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७४/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः ३ - १ १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                              ३   

छनौट भएको संख्ाः ३ - ० ० - - - 

 

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

1.  7501 अमन थापा भिमसेन धनबहादरु खलुा 

2.  7503 कमल सापकोटा उमाकान्त ववष्णपु्रसाद खलुा 

3.  7502 रूपेश के .सी.  राजेशकुमार ववष्णबुहादरु खलुा 
 

 

 
 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

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

(रेिती के.सी.) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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