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लोक सेवा आयोग 

काठमाड ौं कार्ाालर् 

परीक्षा शाखा 

 
 

 

ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नौं. ४२४/०७५-७६ लमलत २०७५/१०/१७ गते 

 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर २०७५/७६/१८ (िुला/समावेशी), सैन्य डर ाईभर पदमा नेपाली सेना, भनाा छन ट 

लनरे्दशनालर्, कार्ारथी लवभाग, जौंगी अड्डाबाट ललखित परीक्षाका लालग छन ट भएका उमे्मर्दवारहरुको  वमवि २०७५/१०/१० 

गते सञ्चालन भएको प्रवियोवगिात्मक वलखखि परीक्षामा सखिवलि जिा २५ जना उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल 

नम्वर िथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु वलखखि परीक्षाबाट छनौट भएकाले सम्बखिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा लगायि बााँकी चरर्का परीक्षा सम्बिी कायाक्रम नेपाली सेना, भनाा छनौट 

वनदेशनालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड्डाबाट िोके बमोवजम हुने व्यहोरा समेि सूवचि गररन्छ । 

ववज्ञापन नम्बरः  ०७५/७६/१८ 

वकवसमः मवहला आ.ज. मधेशी दवलि वप.के्ष. खुला 

माग पद संख्ाः २ ३ ३ १ - ११ 

वलखखि परीक्षामा सखिवलि संख्ाः २५ 

छनौट भएको संख्ाः  - २ - १ - १४ 
 

वर्ाानुक्रम 

नम्वर 

रोल 

नम्वर 
उमे्मर्दवारको नाम, थर बाबुको नाम र थर बाजेको नाम र थर छन ट भएको समूह 

1 4039 कुमार कटवाल वभमबहादुर कटवाल सन्तबहादुर कटवाल खुला 

2 4044 वदपकराज वगरी प्रिाप वगरी प्रमान्द वगरी खुला 

3 4018 वदपेन्द्र सापकोटा ववषु्णप्रसाद सापकोटा कृष्ण नन्द सापकोटा खुला 

4 4051 नेत्रबहादुर काकी कमलबहादुर काकी नरबहादुर काकी खुला 

5 4038 मदन वव.क. रनबहादुर कामी बारुले कामी खुला, दवलि 

6 4005 रमेश िामाङ वहराबहादुर िामाङ वजिबहादुर िामाङ खुला 

7 4032 राजकुमार पाणे्ड ववषु्णप्रसाद पाणे्ड सूयाप्रसाद पाणे्ड खुला 

8 4012 राजेश दुलाल कृष्णप्रसाद दुलाल गोववन्दप्रसाद दुलाल खुला 

9 4035 रुद्रराज थापा मगर वहिबहादुर थापा मगर पदमबहादुर थापा मगर खुला, आ.ज. 

10 4011 रोशन फुयाल भीमबहादुर फुयाल ववषु्णलाल फुयाल खुला 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौ ं
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वर्ाानुक्रम 

नम्वर 

रोल 

नम्वर 
उमे्मर्दवारको नाम, थर बाबुको नाम र थर बाजेको नाम र थर छन ट भएको समूह 

11 4030 लालबहादुर सारु मगर मवनराज सारु मगर धनबहादुर सारु मगर खुला, आ.ज. 

12 4057 श्रवर् पौडेल खुसलराम पौडेल गोववन्दकुमार पौडेल खुला 

13 4031 सुवाश खड्का नावनबाबु खड्का पे्रमबहादुर खड्का खुला 

14 4028 हररशरर् खड्का यमबहादुर खड्का टेकबहादुर खड्का खुला 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 शाखा अवधकृि शाखा अवधकृि उप-सवचव 


