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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना न.ं ४५८/०७५-७६ मिति २०७६/३/२१ गिे 

 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर २०७५/७६/५२ (खलुा तथा समावेशी), अमल्दार कमाचारी पदमा नपेाली सेना, उपत्यका 

पतृना हेडक्वार्ार, नारायणवहर्ी, काठमाडौंबार् ललखखत परीक्षाका लालग छनौर् भएका उम्मेदवारहरुको लमलत २०७६/३/१० गते 

सञ्चालन भएको प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षामा सखम्मललत जम्मा ४३ जना उम्मेदवारहरुमध्ये वणाानकु्रमानसुार देहायका 

दताा/रोल नम्वर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु ललखखत परीक्षामा उत्तीणा भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

वकलसमः खलुा मवहला आ.ज. मधेशी दललत वप.क्ष.े सन्तलत 

माग पद संखयाः   ७ १ २ २ १ - - 

ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संखयाः ४३ 

ललखखत परीक्षाबार् छनौर् भएको सखयाः १५ ४ ३ १ १ - - 
 

व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौर् भएको समूह 

1 24055 अजुान तामाङ दमाई मंगले खलुा, आ.ज. 

2 24074 अखिन काकी  अच्यतुकुमार गणेशबहादरु खलुा 

3 24049 कला लङेुली मगर रत् नबहादरु ददलबहादरु खलुा, मवहला, आ.ज. 

4 24020 घनश्याम राउत रामबहादरु कमलबहादरु खलुा 

5 24059 ददनेश महरा कुवेर रामबहादरु खलुा 

6 24071 पजुा बन्जरा लक्ष्मण लभमप्रसाद मवहला 

7 72201 प्रभ ुखत्री भोजबहादरु झमामबहादरु खलुा 

8 24031 बलबहादरु रोक् का मगर जयबहादरु लालववर खलुा, आ.ज. 

9 24054 मनोज बढुाथोकी रामबहादरु गंगबहादरु खलुा 

10 24064 महेशलसंह खड्का खड्कलसंह धनलसंह खलुा 

11 24066 रखन्जता लबिकमाा लभमबहादरु धनबहादरु मवहला, दललत 

12 24075 ववक्रम यादब  सत्यदेव धनेश खलुा, मधेशी 

13 24015 सब्ब ुमाल रामकृष्ण गोलबन्द खलुा, मवहला 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौर् भएको समूह 

14 24004 सरोज अलधकारी केदारकुमार तेजबहादरु खलुा 

15 24088 सलुनल रानाभार् रामबहादरु लबरबहादरु खलुा 

16 24006 सरुज अलधकारी नेत्रबहादरु देवबहादरु खलुा 

17 24017 सरेुन्र तामाङ कृष्णबहादरु रेप्पा खलुा 
 
 

 

पनुश्चः- ललखखत परीक्षामा उत्तीणा उम्मेदवारहरुको बााँकी चरणका परीक्षा कायाक्रम नेपाली सेना, भनाा छनौर् लनदेशनालय, कायारथी ववभाग, जंगी 
अड्डा, काठमाडौंबार् प्रकाशन हनु ेव्यहोरा समेत सूखचत गररन्छ ।  

 

 
 

 

 

 ................... .................... ....................... 
 (सीताराम दाहाल) (जयराम नपेाल) (चन्रकान्त लनरौला) 

 नायव सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव 


