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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना न.ं ४५५/०७५-७६ मिति २०७६/३/१९ गिे 

 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर २०७५/७६/५० (खलुा तथा समावेशी), लेखा जमदार कमाचारी पदमा नपेाली सेना, भनाा 

छनौट लनदेशनालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट ललखखत परीक्षाका लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लमलत 

२०७६/३/८ र ९ गते सञ्चालन भएको प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षामा सखम्मललत जम्मा १०८ जना उम्मेदवारहरुमध्ये 

वर्ाानकु्रमानसुार देहायका दताा/रोल नम्वर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु ललखखत परीक्षामा उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखन्धत 

सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

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

माग पद संखयाः   १४ ३ ४ ३ २ १ १ 

ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संखयाः १०८ 

ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएको सखयाः २९ ६ १६ ५ ६ - - 
 

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

1 48 अनपु महजान अजुान मोतीलाल खलुा, आ.ज. 

2 132 अमरनारायर् लसंह खशवनन्दन जनक मधेशी 

3 95 अजुान शे्रष्ठ बाबलुाल लडल्लीमान आ.ज. 

4 161 इन्रखजतकुमार मण्डल लभखर रघनुन्द मधेशी 

5 62 ईश्वर वयलकोटी बच्चे काले दललत 

6 90 कवपल पोखरेल हेमप्रसाद भवनाथ खलुा 

7 92 कुमार लामा उदयबहादरु लभमबहादरु आ.ज. 

8 157 कृष्र् काकी खजतेन्रकुमार लालबहादरु खलुा 

9 155 केदारबहादरु गरुुङ्ग इन्रबहादरु सकुुलाल खलुा, आ.ज. 

10 84 खेमराज सनुवुार चन्रबहादरु हका बहादरु खलुा, आ.ज. 

11 50 खोकेन्र गरुुङ्ग ववरबहादरु प्रमेबहादरु आ.ज. 

12 64 लगता थापा लतलबहादरु तलुबहादरु खलुा, मवहला 

13 10 चन्रा बस्नेत दशरथ चक्रबहादरु मवहला 

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

14 114 जयेश शे्रष्ठ रामगोपाल कर्ाबहादरु आ.ज. 

15 52 जीवन दाहाल गरे्शप्रसाद लोकनाथ खलुा 

16 150 थमन बोहरा झलकबहादरु हेमबहादरु खलुा 

17 88 दलराम रोका कालमुान डल्ले दललत 

18 143 देवबरन यादव रामफेरन प्रमेश्वर मधेशी 

19 20 देवेन्रकुमार लसंह भोला भागवत मधेशी 

20 136 नोबुा तामाङ्ग कान्छाराम सानकुान्छा खलुा, आ.ज. 

21 144 लबबैलसंग मोक्तान गंगाबहादरु लबरबहादरु खलुा, आ.ज. 

22 91 लभमेश थापा खड्गबहादरु गरे्शबहादरु खलुा 

23 123 भेषराज शे्रष्ठ रामचन्र धनबहादरु खलुा, आ.ज. 

24 87 मध ुखड्का रामबहादरु कर्ाबहादरु खलुा 

25 35 मलनष शे्रष्ठ लभमबहादरु कुवेरबहादरु आ.ज. 

26 140 महेन्र वव.क. प्रमे जहरलसंह खलुा, दललत 

27 158 माधव ववसनु्के ददपबहादरु टीकाबहादरु खलुा, दललत 

28 131 रववन ढुङ्गेल खजतबहादरु जगन्नाथ खलुा 

29 9 रववन्रकुमार महतो खजवछ नागेश्वर मधेशी 

30 30 राज ुखड्का तेजनारायर् चन्रशेखर खलुा 

31 93 राज ुथापा कृष्र्बहादरु भक्तबहादरु खलुा 

32 45 राज ुमजाकोटी राजकुमार नरबहादरु दललत 

33 105 राजेश शे्रष्ठ रामबहादरु न्हछेुमान आ.ज. 

34 115 रामहरी थापा सयुाबहादरु लथरबहादरु खलुा 

35 81 ववजय बस्नेत उदयबहादरु कर्ाबहादरु खलुा 

36 80 ववष्र्हुरर अलधकारी अच्यतु ददपबहादरु खलुा 

37 43 खशवजी शे्रष्ठ ज्ञानबहादरु टेकबहादरु आ.ज. 

38 36 शलुनल खघलमरे नरनाथ तलुसीराम खलुा 

39 89 सपना शे्रष्ठ ववरबहादरु खजतबहादरु मवहला, आ.ज. 

40 163 सकुुमान तामाङ्ग बलबहादरु लसंगे खलुा, आ.ज. 

41 42 सकु्राम पररयार हषे गोपाले खलुा, दललत 

42 97 सलुनता बस्नेत रमेशकुमार नरबहादरु खलुा, मवहला 

43 128 सलुनल रानाभाट रामबहादरु ववरबहादरु खलुा 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

44 41 समुन शे्रष्ठ बालकुमार लललाबहादरु खलुा, आ.ज. 

45 77 सलुमत्रा थापा रोवहतबहादरु भलबहादरु मवहला 

46 53 सरुसा खड्का झपेु बदु ु मवहला 

47 139 हरेराम अलधकारी झपटबहादरु रामबहादरु खलुा 

48 94 हेमन्तराज दाहाल महाप्रसाद लललानाथ खलुा 
 
 

 

पनुश्चः- ललखखत परीक्षामा उत्तीर्ा उम्मेदवारहरुको बााँकी चरर्का परीक्षा कायाक्रम नेपाली सेना, भनाा छनौट लनदेशनालय, कायारथी ववभाग, जंगी 
अड्डा, काठमाडौंबाट प्रकाशन हनु ेव्यहोरा समेत सूखचत गररन्छ ।  

 

 
 

 

 

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

 नायव सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव 


