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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ५२/०७६-७७ लमलत २०७७/०९/०८ गते 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर ०७६।०७७।४४, सैन्य खेलाडी पदमा नपेाली सेना, श्री भनाा छनौट लनदेशनालय, 
कायारथी ववभाग, जंगी अड्डाबाट ललखखत परीक्षाका लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लमलत २०७७/८/१४ र १५ गते सञ्चालन 
भएको प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षामा सखम्मललत जम्मा ३८ जना उम्मेदवारहरुमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका दताा/रोल नम्वर 
तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

वकलसमः खलुा सन्तलत मवहला आ.ज. मधेशी दललत वप.क्ष.े जम्मा 
ववज्ञापन भएको माग पद संखयाः   21 1 3 6 5 ३ 1 4० 

हाल कायम माग पद संखयाः   २१+१+२+५+३+१=३३ 0 ३ ४ 0 0 0 4० 

ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संखयाः ३८ 
ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएको 
संखयाः 

२३ 0 ८ ४ 0 0 0 
 

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

1  3523 अलमत कुुँ वर लबष्र्बुहादरु  पतृबहादरु  खलुा 
2  3510 आकाश चन्द धलन  जोगा खलुा 
3  3506 कुशल बस्नेत खम्बध्वज  बमबहादरु  खलुा 
4  3566 ददपक खड्का हररबहादरु  पदमबहादरु  खलुा 
5  3551 लनमाला लगरी ददर्ा  नन्दराम  खलुा,मवहला 
6  3527 पजुा साह प्रमोदकुमार  खशवलाल  खलुा,मवहला 
7  3569 लबष्र्मुान तामाङ लमनबहादरु  मैतबहादरु  खलुा,आ.ज. 
8  3509 लभम साकी लबभाान  काल ु खलुा 
9  3570 भपेुन शे्रष्ठ कुमार  रुपनारायर्  खलुा 
10  3546 ममता महाजन प्रमे  बाबलुाल  खलुा,मवहला,आ.ज. 
11  3563 राजेश चौधरी रामबहादरु  गयाप्रसाद  खलुा 
12  3508 राजेश थापा रेसम  खचत्रबहादरु  खलुा 
13  3538 ररमा खनाल लडलाराम  देववराम  खलुा,मवहला 
14  3522 लोकेश बम ददलबहादरु  लभमबहादरु  खलुा 
15  3558 ववनोद खड्का रामजी  मानबहादरु  खलुा 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

16  3503 शान्ता शे्रष्ठ बसन्तकुमार  रामकाजी  खलुा,मवहला,आ.ज. 
17  3562 खशव शे्रष्ठ ददलबहादरु  खजतबहादरु  खलुा 
18  3532 सखन्जला लतमल्सीना ठाकुरप्रसाद  बोधप्रसाद  खलुा,मवहला 
19  3534 सानमुाया लथङ सयुामान  श्रीमान  खलुा,मवहला 
20  3517 सारदा सनुार भैरबहादरु  टेकबहादरु  खलुा,मवहला 
21  3502 सजुन पाखिन अम्बरबहादरु  दतुमान  खलुा 
22  3552 सलुनल बढुाथोकी सकुलाल  वटकु  खलुा 
23  3519 समुन मसराङ्गी मगर कमलबहादरु  मोतीबहादरु  खलुा,आ.ज. 

  

पनुश्चः- 

1= रोल नं./दताा नं. ३५४५ का उम्मेदवारले प्रथम पत्रको वस्तगुत उत्तर पखुस्तकामा पेखन्सलले  लेखेकोले लनजको वस्तगुत उत्तरपखुस्तका 
रद्द गररएको छ । 

2= सैलनक सेवा लनमायवली, २०६९ को लनयम ५(७) बमोखजम आवश्यक संखयामा उम्मेदवार सफल नभएका कारर् आ.ज. तफा  ववज्ञापन 
भएको पद संखया ६(छ) मध्ये २(दइुा) र सन्तलत, मधेशी, दललत र वप.क्षे. तफा  कुनै उम्मेदवार सफल नभएकोले उक्त जम्मा १० 
(दश) पद समेत जम्मा १२ (बाह्र) पद खलुा तफा  जोडी खलुा तफा   माग पद संखया ३३ (तेत्तीस) र आ.ज. तफा  माग पद संखया ४ 
मात्र पद कायम गररएको छ तथा सन्तलत, मधेशी, दललत र वप.क्षे. तफा  कुनै माग पद संखया कायम गररएको छैन ।  

3= ललखखत परीक्षामा उत्तीर्ा उम्मेदवारहरुको बाुँकी चरर्का परीक्षा कायाक्रम नेपाली सेना, श्री भनाा छनौट लनदेशनालय, कायारथी ववभाग, 
जंगी अड्डाबाट प्रकाशन हनुे व्यहोरा समेत सूखचत गररन्छ ।  

 

 

 ..................... ...................... ........................ 
 (छत्रभषूर् लतलमल्सेना) (अलभराज डाुँगी) (चन्रकान्त लनरौला) 

 नायव सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


