
पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. ३३३ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।७।२० 

नेपाली सेनाको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� म�े वणा�नुक्रमानुसार 
देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना प्रकाशन 
ग�रएको छ । साथै अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.उ.से.एम.िव.िव.एस. डा�र तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपाली सेना 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।६।२१ र २२ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ०७५-७६/१ 
िकिसमः म�हला आ .ज.  मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. खुला 
माग पद सं�ाः २ २ २ १ - - ८ 

िल.प.मा स��िलत सं�ाः                                            ९५ 
छनौट भएको सं�ाः ७ १२ ४ १ - - ३० 

ब.�.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  13100 अन्ज ुगरुु� ज्ञानबहादरु  ख�बहादरु खलुा, म�हला, आ .ज.  

2.  13083 आईस्का �े� जनककुमार  �टकाराम खलुा, म�हला, आ .ज.  

3.  13118 आयषुी �ीवास्तव �जेन्�  रामचन्� खलुा, मधेसी 

4.  13134 आयार्समुन खड्का नीलकण्ठ  कृष्णध्वज खलुा 

5.  13030 आिशष खड्का जगतबहादरु  ब�ु�बहादरु खलुा 

6.  13041 आशीष थापा लालबहादरु  दे�वबहादरु खलुा 

7.  13126 �कशोर थापा केदारबहादरु  कुलबहादरु खलुा 

8.  13076 कुमार बस्नेत डोटाराज  भ�बहादरु खलुा 

9.  13192 िजवन पाण्डे �वष्ण ु �नत्यानन्द खलुा 

10.  13188 �दनेश शाह� खडगबहादरु  जगतबहादरु खलुा 

11.  13198 �दसन महजर्न गौतम  साँइलो आ .ज.  

12.  13018 परमा�ना थेवे अनन्तबहादरु  होम�साद खलुा, म�हला, आ .ज.  

13.  13061 ��तक �सलवाल रामहर�  िशवमान�संह खलुा 

14.  13151 ��यश �े� �सु्चेभ  राजकुमार खलुा, आ .ज.  

15.  13033 ब�बता �सल्वाल कृष्णबहादरु  सनुबहादरु खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 
 

ब.�.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

16.  13069 �बकेश �े� �वकास  कािजलाल खलुा, आ .ज.  

17.  13195 म�नष यादव काशीनाथ  रुपनारायण मधेसी 

18.  13095 �मलन �नरौला धनबहादरु  कृष्णबहादरु खलुा 

19.  13060 रक्षा भण्डार� रघ ु भैरवबहादरु खलुा 

20.  13135 रा�धका सापकोटा भवानीशंकर  पूणर्भ� खलुा, म�हला 

21.  13031 रामानन्द�साद यादव  सरेुन्��साद  मनुर मधेसी 

22.  13001 �वजय के .सी.  भा�गरथ  र�बहादरु खलुा 

23.  13094 �ववेककुमार रोशन रामपकुार  गोसाई द�लत 

24.  13053 संदेश लम्साल ऋ�षराम  जनकराज खलुा 

25.  13182 स�नश कुसी केदार  ह�रकृष्ण खलुा, आ .ज.  

26.  13054 स�मप �े� धननारायण  लालबहादरु खलुा, आ .ज.  

27.  13071 �समोना �े� अजदेु�साद  कुल�साद खलुा, म�हला, आ .ज.  

28.  13006 सकृु�त महजर्न �दपककुमार  धनलाल खलुा, म�हला, आ .ज.  

29.  13077 स�ुनल चा�लसे �वष्ण�ुसाद  ह�र�साद खलुा 

30.  13096 स�ुनल यादव जग�दश  रामरतन मधेसी 

31.  13047 समुन महजर्न  कुलनारायण  हकुु आ .ज.  

32.  13004 सरेुश के्ष�ी राजबहादरु  पदमबहादरु खलुा 

33.  13007 सलुभ �े� सयुर्कुमार  �भमसेन�साद खलुा, आ .ज.  

34.  13002 सजृना थापा रामबहादरु  पषु्पबहादरु खलुा, म�हला 

35.  13062 स्वेक्क्षा काक� शंकर  बलबहादरु खलुा 

36.  13043 �हनाशा थापा हेमज�  रामज� खलुा 
 
 
 
 
..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 
 

..................... 
(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३३४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.उ.से.फामेसी तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६/२ 

लकलसमः महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. खुला 
माग पद संख्ाः - १ - - - - १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                         २५ 

छनौट भएको संख्ाः - ४ - - - - ९ 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  13534 आयषु सवुाल उकेश  पणु्यराम आ .ज.  

2.  13547 आखशष खड्का अच्यतु  गोववन्द खलुा 

3.  13501 ननतेशववक्रम कुुँ वर कृष्ण  रघबुहादरु खलुा 

4.  13539 पजुा क्षेत्री पथृ्वीराज  झववन्रलाल खलुा 

5.  13552 बनब शाह मोहन  ध्रवुबहादरु खलुा 

6.  13503 खशला खड्का हरीबहादरु  गमुाननसंह खलुा 

7.  13538 सजन खाइत ु ज्ञानदास  न्हचु्छे खलुा, आ .ज.  

8.  13559 सनलना योगल सनुनल  अमरकाजी खलुा, आ .ज.  

9.  13515 सववन थापा नानीबाब ु कुलबहादरु खलुा 

10.  13522 सबुास राजभण्डारी कृष्णबहादरु  कुलबहादरु खलुा, आ .ज.  

 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३३५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.उ.से.इिेखरि कि/इिेरि ोलनक्स इलिलनयर तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६/४ 

लकलसमः महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. खुला 
माग पद संख्ाः - - - - - - १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                                                                     २५ 

छनौट भएको संख्ाः - - - - - - ६ 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  13808 आयषुजंग थापा नबेन्द्रकुमार  ववष्णबुहादरु खलुा 

2.  13826 देवमणी दाहाल छत्रमखण  बठरनाथ खलुा 

3.  13803 नववन बाननयााँ नडपेन्द्र  जयप्रसाद खलुा 

4.  13856 प्रववण पौडेल भोजप्रसाद  देववराम खलुा 

5.  13824 मननषनसंह रावल महेन्द्रनसंह  गगननसंह खलुा 

6.  13833 हेमन्द्त भण्डारी मखुिप्रसाद  हेमलाल खलुा 
 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३३६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.उ.से.िे पनरी इलिलनयर तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६/५ 

लकलसमः महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. खुला 
माग पद संख्ाः - १ - - - - १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                           ५ 

छनौट भएको संख्ाः - १ - - - - ५ 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  13908 कुमार अनिनव शैलेन्द्रचन्द्र कृष्णदेव  खलुा 

2.  13901 पथृ्वी थापा ध्रवुकुमार मोहनबहादरु  खलुा 

3.  13906 िपेुन्द्र गाहा झमलाल धनपती  खलुा, आ.ज. 

4.  13902 यम बराल नपृलाल तलुसीराम  खलुा 

5.  13904 सरोज बस्नेत बठुिबहादरु गणेशबहादरु  खलुा 
 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३३७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.उ.से. लमलिटरी लसलभि इलिलनयर तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६/६ 

लकलसमः महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. खुला 
माग पद संख्ाः - - - - - - १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                                                                     ३५ 

छनौट भएको संख्ाः - - - - - - ६ 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  14090 कुन्दन जंग थापा शखशजंग  कल्याणध्वज खुला 

2.  14053 खगेन्र राजवंशी बोलोराम  पहुात ु खुला 

3.  14031 खेमराज पोखरेल टीकाप्रसाद  खशवप्रसाद खुला 

4.  14057 पववन के .सी.  राज ु जंमखशवबहादरु खुला 

5.  14087 नललामणी पौडेल नतलकराम  बाबकृुष्ण खुला 

6.  14020 सफल भट्टराई फखणन्र  नखन्दकेशर खुला 
 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३३८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.उ.से. मेकालनकि इलिलनयर तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६/७ 

लकलसमः महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. खुला 
माग पद संख्ाः - - - - - - १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                                                                     २४ 

छनौट भएको संख्ाः - - - - - - ६ 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  14105 अननश थापा नबलबहादरु  तेजबहादरु खुला 

2.  14118 प्रववन प्रधानाङ्ग कृष्णचन्द्र  उदयचन्द्र खुला 

3.  14162 नबनोद थापा शेरबहादरु  भक्तबहादरु खुला 

4.  14126 मनोज पाल प्रमेबहादरु  नरपनत खुला 

5.  14133 सबुोध बस्नेत शम्भकुुमार  लालबहादरु खुला 

6.  14161 सोम प्रसाद पंगेनी दयाराम  दामोदर खुला 
 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३३९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.उ.से. छापािाना तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६/८ 

लकलसमः महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. खुला 
माग पद संख्ाः - - - - - - १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                                                                      २ 

छनौट भएको संख्ाः - - - - - - २ 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  14202 नमलन महत नारायणबहादरु भोजेन्द्रबहादरु खुला 

2.  14201 राजकुमार थापा वीरबहादरु पहलबहादरु खुला 
 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३४० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  पाइिट उ.से. तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६/९ 

लकलसमः महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. खुला 
माग पद संख्ाः १ १ १ १ - - ५ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                                                                      २ 

छनौट भएको संख्ाः ० ० ० - - - १ 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  14302 अमन थापा निमसेन धनबहादरु खुला 
 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद 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. ३४४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िेिा उ.से. तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५-७६/१० 

लकलसमः महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्ष.े खुला 
माग पद संख्ाः ३ ४ ४ २ - १ १८+२+१+१ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                            १३७ 

छनौट भएको संख्ाः ९ १० २ १ - ० ६२ 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  14713 अनमोल पाण्डे होमनाथ  खड ु खलुा 

2.  14519 अशोक राज लानमछान े हररप्रसाद  जगन्नाथ खलुा 

3.  14600 आलोक नसवाकोटी इन्द्रबहादरु  बमबहादरु खलुा 

4.  14545 इशान खिनमरे बासदेुवप्रसाद  नारायणप्रसाद खलुा 

5.  14727 ईश्वर राई नममबहादरु  मानके खलुा, आ.ज. 

6.  14572 उपेन्द्र के.सी. चन्द्रबहादरु  रत्नबहादरु खलुा 

7.  14523 उषा थापा रामशरण  चन्द्रबहादरु खलुा, महहला 

8.  14730 कहपल पोखरेल हेमप्रसाद  भवनाथ खलुा 

9.  14563 कमला कुमारी काकी बलाराम  नडमबहादरु खलुा, महहला 

10.  14531 कल्पना खरेल कृष्णप्रसाद  कूलप्रसाद खलुा, महहला 

11.  14564 खमु बहादरु क्षत्री धनबहादरु  छहवलाल खलुा 

12.  14614 खेमराज बेल्वासे चेतनारायण  तलुसीराम खलुा 

13.  14616 खेल बहादरु शे्रष्ठ गोपीकृष्ण  भक्तबहादरु खलुा, आ.ज. 

14.  14561 गोहवन्द्द बहादरु काकी जयबहादरु  पदमबहादरु खलुा 

15.  14611 खचत्र बहादरु महत गणेश  नसंगबहादरु खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

16.  14624 खचरखिवी न्द्यौपान े छहवलाल  पषुेतम खलुा 

17.  14720 जीवन दाहाल गणेशप्रसाद  लोकनाथ खलुा 

18.  14548 जेएससागर बहादरु ररजाल जीवनकुमार  हटकादत्त खलुा 

19.  14537 टोकेन्द्र कुमार दाहाल धनबहादरु  रहवध्वज खलुा 

20.  14601 डम्बर पातली गौरीलाल  जेहरनसंह खलुा 

21.  14570 ठदपेन्द्र मरानसनी खजवनाथ  नललाधर खलुा 

22.  14666 ठदल बहादरु खड्का प्रमेबहादरु  दानबहादरु खलुा 

23.  14621 ठदव्य प्रकाश हवष्ट धनबहादरु  गखम्भरनसंह खलुा 

24.  14540 देवराज ररजाल नडल्लीप्रसाद  हररप्रसाद खलुा 

25.  14700 नहवन खड्का मेिबहादरु  नडल्लीबहादरु खलुा 

26.  14606 नारायण बस्नेत ज्ञानबहादरु  बलबहादरु खलुा 

27.  14583 ननक ननश्चल नसंह नागेन्द्रप्रसाद  भाग्यनारायण खलुा 

28.  14567 प्रठदप भजेुल जीवनबहादरु  कणणबहादरु खलुा, आ.ज. 

29.  14566 प्रभात महजणन जगतबहादरु  नबसलाल खलुा, आ.ज. 

30.  14522 प्रमे प्रसाद उपाध्याय हेमराज  खडानन्द्द खलुा 

31.  14503 नबबेकजंग वरनसङ्ग खज.सी. राजेन्द्रबहादरु  हवष्ण ु खलुा 

32.  14619 भवुन शे्रष्ठ इन्द्रबहादरु  अक्षकुमार खलुा, आ.ज. 

33.  14645 मनोज हमुागाई मोहन  कुलप्रसाद खलुा 

34.  14668 ममता बोहरा मधसुदुन  नभमसेन खलुा, महहला 

35.  14634 महेश्वर ढुङ्गाना बच्चरुाम  होमनाथ खलुा 

36.  14726 यनुनस दाहाल सन्द्तोषकुमार  हटकाराम खलुा 

37.  14568 रनबना के.सी. (खत्री) -  राजेन्द्र खलुा 

38.  14678 राजकुमार चौलागाई लोकप्रसाद  मनोरथ खलुा 

39.  14705 राज ुनतमखल्सना नतथणराज  महारुरप्रसाद खलुा 

40.  14604 राजेन्द्र हवष्ट बहुिबहादरु  नललाबहादरु खलुा 

41.  14509 राजेन्द्र हवष्ट गणेशबहादरु  गंगाराम खलुा 

42.  14599 राम कुमार शे्रष्ठ दगुणकुमार  सयुणमान खलुा, आ.ज. 

43.  14580 रामभगत गरुुङ बहुिबहादरु  गखम्भर खलुा, आ.ज. 

44.  14638 रुजेस बस्नेत जीवनकुमार  हवष्णबुहादरु खलुा 

45.  14504 रोशनी खत्री इन्द्रबहादरु  नभमबहादरु खलुा, महहला 



पाना नं. ~ 3 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

46.  14722 लेख बहादरु नबष्ट ईश्वरबहादरु  कृष्णबहादरु खलुा 

47.  14575 हवनोद अनधकारी मानबहादरु  नतलकबहादरु खलुा 

48.  14719 हवनोद भट्टराई खशवदत्त  सनसधर खलुा 

49.  14697 हववेक शे्रष्ठ चनुाकुमार  हकण बहादरु खलुा, आ.ज. 

50.  14675 हवश्वास कुमार पाण्डे अदयानन्द्द  सजावल खलुा, मधेशी 

51.  14520 संगीता सनुवुार मंगले  दलबहादरु खलुा, महहला, दनलत 

52.  14647 सन्द्तोष थापा ननरखबहादरु  बलबहादरु खलुा 

53.  14576 सन्द्तोष पोख्रले हररप्रसाद  खमुलाल खलुा 

54.  14607 सन्द्देश पन्द्थी रामप्रसाद  वालानन्द्द खलुा 

55.  14724 सपना साह लक्ष्मीनारायण  रामप्रसाद खलुा, महहला, मधेशी 

56.  14507 सरोज खत्री शरणबहादरु  खजतबहादरु खलुा 

57.  14636 सागर अयाणल खशवहरर  फसणराम खलुा 

58.  14716 सखुजता प्रजापनत श्यामलाल  सेते खलुा, महहला, आ.ज. 

59.  14707 सठुदप खिनमरे कृष्णप्रसाद  रामप्रसाद खलुा 

60.  14527 सनुमत नसंह थापा प्रठदप  कैलाशराम खलुा 

61.  14515 सरुज राई खड्गबहादरु  सहरमान आ.ज. 

62.  14649 सखुष्मता बस्नेत शम्भ ु श्यामबहादरु खलुा, महहला 

63.  14544 हरर प्रसाद जोशी मननराम  धननदेव खलुा 
 

 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३४३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रा.उ.से. इिेखरि कि तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५/७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम 

1.  15601 ननपेश शे्रष्ठ बदु्धिकृष्ण रामभक्त 

 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३४१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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

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

 

पदः  प्रा.उ.से. डेण्टि तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५/७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

छनौट भएको संख्ाः ० 

 

 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३४२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२० 

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

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

 

पदः  प्रा.उ.से. पाइपर तह:  सेवा/समूह/उपसमूहः नेपािी सेना 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।२१ र २४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०७५/७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १ 

छनौट भएको संख्ाः ० 

 

 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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