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ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 1११/075-76, लिलत २०७6/03/20 

 

 नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/७६/५२ (खुला तथा समािेशी), अमल्दार कममचारी (अ.क.) पदको लागि श्री 

मध्य पविम पृतना हे.क्वा., रूपने्दहीबाट शारीररक तन्दुरूस्ती परीक्षाबाट छनौट भर्इ  गतगत २०७६/०३/१० िते बुटवलता सञ्चागलत 

गलखित परीक्षाता सखिगलत उिेदवारहरू तधे्य वर्ाइनुक्रतानुसार देहायका दताइ नं./रोल नम्बर तथा नात थर भएका उिेदवार उत्तीर्इ 

भर्इ  श्री मध्य पविम पृतना हे.क्वा.,रूपने्दहीमा हुने प्रयोगात्मक परीक्षाको लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ । छनौट भएका उिेदवारहरूले श्री मध्य पविम पृतना हे.क्वा.,रूपने्दहीता सम्पकइ  

िनुइहुन सतेत सम्बखित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकागशत िररएको छ ।  
 

सेवा,सतूह, उपसतूहः नेपाली सेना           तह/शे्रर्ीः -      पदः  अमल्दार कममचारी (अ.क.) 

गलखित परीक्षा सञ्चालन गतगतः २०७६/०३/१० गते         नगतजा प्रकाशन िने कायाइलयः लोक सेिा आयोग, बुटिल कायामलय 

गवज्ञापन नं.                          ०७५/७६/५२ 

गकगसत िुला तगहला आ.ज. तधेशी दगलत गप.के्ष. सन्तगत 

ताि पद संख्या 7 1 2 2 1 - - 
गलखित परीक्षाता सखिगलत संख्या 29 
प्रयोिात्मक परीक्षाको लागि छनौट भएको संख्या 14 1 4 1 3 - - 
 

ि.क्र.सं. दताम नं./रोल नं. उमे्मदिारको नाम,थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1  37533 ईश्वर गब.क. गलल बहादुर काती नन्दगबर काती दगलत 

2  37521 कृष्ण भुसाल खितानन्द भुसाल गभतलाल भुसाल िुला 

3  37531 खित बहादुर सुयइवंशी झिर बहादुर सुयइवंशी जंि बहादुर सुयइवंशी िुला, आ.ज. 

4  37515 तेज बहादुर शे्रष्ठ दान बहादुर शे्रष्ठ पर बहादुर शे्रष्ठ िुला, आ.ज. 

5  37517 गदनेश थापा पे्रत प्रकाश थापा देव बहादुर थापा िुला 

6  37538 प्रकाश पल्ली दान बहादुर पल्ली सुरगबर पल्ली िुला, आ.ज. 

7  37507 रगब कुवर ओत बहादुर कुवर छगबलाल कुवर िुला 

8  37536 राकेश लाता तेघ बहादुर लाता कातीगसंह लाता िुला 

9  37518 रागजत रात कान्दु राधेश्यात कान्दु दरवारी कान्दु िुला, तधेशी 

10  40901 सािर गब.क. जि बहादुर सुनार सर बहादुर सुनार िुला, दगलत 

11  37527 गसता पन्थी ररषीरात पन्थी पदतपानी पन्थी िुला, तगहला 

12  37502 सुजन काकी रात बहादुर काकी सोत बहादुर काकी िुला 

13  37532 सुवास पररयार सुयइ बहादुर दजी  बल बहादुर दजी िुला, दगलत 

14  37525 गहरा बहादुर श्रीस डोर बहादुर श्रीस खितरात श्रीस िुला, आ.ज. 

15  37544 ज्ञान राज रायताझी रात बहादुर रायताझी  नर बहादुर रायताझी िुला 
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