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लोक सेवा आयोग 

काठमाड ौं कार्ाालर् 

परीक्षा शाखा 

 
 

 

ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नौं. ४१६/०७५-७६ लमलत २०७५/१०/१३ गते 

 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/१४, अमल्दार कमाचारी पदमा नेपाली सेना, भनाा छन ट 

लनरे्दशनालर्, कार्ारथी लिभाग, जौंगी अड्डा, काठमाड ौंबाट र्दरिास्त फाराम स्वीकृत भएका उमे्मर्दिारहरुको वमवि 

२०७५/१०/९ गते सञ्चालन भएको प्रवियोवगिात्मक वलखखि परीक्षामा सखिवलि जिा ७७ जना उिेदवारहरुमधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्वर िथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु वलखखि परीक्षाबाट छनौट भएकाले सम्बखिि 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षा लगायि बााँकी चरर्का परीक्षा कायाक्रम 

नेपाली सेना, भनाा छनौट वनदेशनालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड्डाबाट िोके बमोवजम हुने व्यहोरा समेि सूवचि गररन्छ । 

ववज्ञापन नम्बरः  ०७५/७६/१४ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३६ 

वलखखि परीक्षामा सखिवलि संख्ाः ७७ 

अन्तवाािााका लावग छनौट भएको संख्ाः  ३३ 

 

िर्ाानुक्रम 

नम्वर 
रोल नम्वर उमे्मर्दिारको नाम, थर बाबुको नाम र थर बाजेको नाम र थर छन ट भएको समूह 

1 15018 अञ्जु आले मगर बलबहादुर आले मगर ररमबहादुर आले मगर आ.प्र. 

2 15082 अनोज पररयार केदारबहादुर दजी पहलमान दमाई आ.प्र. 

3 15080 उमेश खड्का देवबहादुर खड्का परवीर खड्का आ.प्र. 

4 15007 कृष्णप्रसाद  पन्त दुगाादत्त पन्त नन्दराज पन्त आ.प्र. 

5 15005 खड्गबहादुर वज.सी. भुपाल वसंह वज.सी. मुक्तबहादुर घविा के्षत्री आ.प्र. 

6 15067 वचरन्जीवी सापकोटा देवप्रसाद  सापकोटा दण्डपानी सापकोटा आ.प्र. 

7 15024 जनकप्रसाद  दुलाल कुलप्रसाद  दुलाल देववरमर् दुलाल आ.प्र. 

8 15062 जयराम यादव वशवाजी यादव वसंहेश्वर यादव आ.प्र. 

9 15057 जीवनबहादुर वसंह भक्तबहादुर वसंह ववरजन वसंह आ.प्र. 

10 15044 िुल्सा बुढा गोपाल बुढा पूथे बुढा आ.प्र. 

11 15028 थमन बोहरा झलकबहादुर बोहरा हेमबहादुर बोहरा आ.प्र. 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौ ं
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िर्ाानुक्रम 

नम्वर 
रोल नम्वर उमे्मर्दिारको नाम, थर बाबुको नाम र थर बाजेको नाम र थर छन ट भएको समूह 

12 15079 वदनेश बोहरा रघुववर बोहरा कसुवा बोहरा आ.प्र. 

13 15038 वनशा दंगाल पशुपवि दंगाल धु्रवबहादुर दंगाल आ.प्र. 

14 15008 प्रकाश कठायि शेर वसंह कठायि ठवग वसंह कठायि आ.प्र. 

15 15030 प्रकाश गौिम मेघनाथ गौिम खुमबहादुर गौिम आ.प्र. 

16 15034 वबजयकुमार शे्रष्ठ प्रशुराम शे्रष्ठ वललाबहादुर शे्रष्ठ आ.प्र. 

17 15031 वबषु्णबहादुर पौडेल ईन्द्रबहादुर पौडेल बमबहादुर पौडेल आ.प्र. 

18 15078 भवानी खविवडा श्रीराम खविवडा लक्ष्मीनारायर् खविवडा आ.प्र. 

19 15071 भुवन के.सी. मानबहादुर खत्री डम्बरबहादुर खत्री आ.प्र. 

20 15076 राजेन्द्र मुक्तान धनबहादुर मुक्तान लालववर मुक्तान आ.प्र. 

21 15022 रामहरर थापा सूयाबहादुर थापा वथरबहादुर थापा आ.प्र. 

22 15011 लवकुमार वघवमरे खखलप्रसाद  वघवमरे जयप्रसाद  वघवमरे आ.प्र. 

23 15077 ववराज बजगाई कृष्णप्रसाद  बजगाई हररकृष्ण बजगाई आ.प्र. 

24 15001 ववरेन्द्र उपाध्याय देवीदत्त उपाध्याय रत्नचन्द्र उपाध्याय आ.प्र. 

25 15033 ववशाल पररयार भक्तबहादुर पररयार हका बहादुर पररयार आ.प्र. 

26 15084 शंकर टमटा मानबहादुर टमटा रघुववर टमटा आ.प्र. 

27 15066 शान्ती सापकोटा कृष्णबहादुर सापकोटा डुबबहादुर सापकोटा आ.प्र. 

28 15051 संजय बसे्नि रामबहादुर बसे्नि भोलाप्रसाद  बसे्नि आ.प्र. 

29 15014 सन्तोष थापा मानबहादुर थापा हस्तबहादुर थापा आ.प्र. 

30 15083 सन्तोष वबष्ट वभमबहादुर वबष्ट मवनराम वबष्ट आ.प्र. 

31 15019 सम्झना के.सी. उजुरबहादुर के.सी. गुप्तबहादुर काकी आ.प्र. 

32 15032 सवविा िामाङ धनबहादुर िामाङ ठुलेबहादुर िामाङ आ.प्र. 

33 15068 सृजना खड्का अनकबहादुर खड्का जनकबहादुर खड्का आ.प्र. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................. …...................... ........................... 

 (लक्ष्मीप्रसार्द पराजुली) (जर्राम नेपाल) (चन्द्रकान्त लनर ला) 

 शाखा अवधकृि शाखा अवधकृि उप-सवचव 


