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तलुसीपरु, दाङ 

�लिखत पर��ाको न�तजा �काशन ग�रएको  सूचना 

सूचना नं. :- 71/०७५-७६, �म�तः- २०७५/10/15 

 

नेपाल� सेनाको �व.नं. 075/76/15(खलुा तथा समावशेी), सै�य पदमा नेपाल� सेना, नं. 19 बा�हनी अ�ा, तलुसीपरु � यारेक, दाङबाट �लिखत पर��ाका 

ला�ग छनौट भएका सै�य पदका उ�मेदवारह�को �म�त 2075/10/8 गते स�ालन भएको ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ामा सि�म�लत ज�मा 131 जना 

उ�मेदवारह�म�ये वणा�न�ुमानसुार देहायका दता� न�बर तथा नाम, थर भएका उ�मेदवारह� �लिखत पर��ामा उ�ीण� भएको �यहोरा स�बि�धत सबैको जानकार�को 

ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ । 

  

�व.नं. : 075/76/15 (खलुा तथा समावशेी) 

�क�सम : म�हला आ�दवासी/जनजाती मधेसी द�लत �प.�े. खलुा 

मागपद सं�या 9 14 13 7 2 55 

�लिखत पर��ामा उपि�थत सं�या : 131  

छनौट भएको सं�या  4 4 - 1 - 18 

 
 

वणा�न�ुम न�बर दता� न�बर उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

१ 139 अ�ु ख�ी �टकाराम टोपबहादरु म�हला,खलुा 

२ 247 अि�मता पनु ख�बहादरु श�सराम म�हला,खलुा 

3 101 कृ�ण�साद �व�कमा� �डलबहादरु झरे द�लत,खलुा 

4 455 खुमान �संह छ��याल भ� बहादरु ढ�ुल�संह खलुा 

5 368 गोकुल �व� पूण�बहादरु मनबहादरु खलुा 

6 219 �ड�ल�राज �गर� वालाराम भपुा खलुा 

7 324 �तलक चलाउने पनुाराम लोके��  खलुा 

8 16 �तलक वल� टेकबहादरु  नर�वर खलुा 

9 127 �नशा �े� �व�णु�साद राम�साद म�हला,आ.ज.,खलुा 

10 321 भवुनबहादरु दला�मी मगर बेगमबहादरु ड�बर बहादरु आ.ज.,खलुा 

11 117 महे�� बहादरु शाह� लाल बहादरु  काल ु खलुा 

12 48 �लल�वर पनुमगर ल�े �हरा खलुा 

13 100 �वनोद पनु फौदबहादरु िचम ु आ.ज.,खलुा 

14 17 �व�पन चौधर� चेतराम ऋ�षराम आ.ज.,खलुा 

15 298 �वर बहादरु पनु �भमबहादरु वाद ु खलुा 

16 339 �वशालजंग वोहोरा तलु बहादरु नले खलुा 

17 346 संरचना वढुा रामबहादरु  भ�बहादरु म�हला,खलुा 

18 382 सरोज काक� रेशम बहादरु �तलक बहादरु खलुा 

नोट:- 

�लिखत पर��ा उ�ीण� हनेु उ�मेदवारह�को हकमा नेपाल� सेना, नं. 19 बा�हनी अ�ा, तलुसीपरु � यारेक, दाङबाट �लइएको शार��रक पर��ामा �ा� गरेको 

अंक र �लिखत पर��ामा �ा� गरेको अंक समेत जोडी सोह� भना� के��बाट �व�ततृ �वा��य पर��णका ला�ग न�तजा �काशन हनेु �यहोरा समेत सूिचत ग�र�छ । 

 
 
 
 

(द�पक कमार आचाय�) (कमल �वाल�) (नवराज ल�साल) (ओमबहादरु ख�का) 

   नायब स�ुबा शाखा अ�धकृत के���य ��त�नधी     उपसिचव 

 


