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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना
सूचना नं. 81/075-76, लिलत 2075/10/11
श्री मध्य पश्चिम पृ तना हे .क्वा., रूपन्दे हीको लिज्ञापन नं. ०७५/७६/१५ अनुसार सैन्य पदको लाश्चि
यस कायाा लयबाट श्चमश्चत २०७५/१०/०८ मा सञ्चाश्चलत प्रश्चतयोश्चितात्मक श्चलखित परीक्षामा उपखथित १८९ जना
उम्मदे वारहरू मध्ये तपश्चसलको श्चववरण अनुसारका उम्मेदवारहरू श्चलखित परीक्षामा सफल भएकाले
श्चनजहरूको वणाा नुक्रमानुसारको नामावली सम्बखित सबैको जानकारीको लाश्चि प्रकाशन िररएको छ ।
छनौट भएका उम्मेदवारहरूले अन्य बााँ की कायाक्रमको लाश्चि श्री मध्य पश्चिम पृतना हे .क्वा., रूपन्दे हीमा
सम्पका िनुाहुन समेत यसै सू चनाद्वारा जानकारी िरार्ा न्छ ।
लकलसि

िलििा

आ.ज.

िधे सी

दलित

लप.क्षे .

िुिा

िाग पद संख्या

22

36

31

17

6

138

छनौट भएका उम्मे दिार संख्या

9

23

-

8

-

64

ि.क्र.नं.

दताा नं .

उम्मे दिारको नाि, थर

बाबु को नाि

बाजेको नाि

छनौट सिूि

१.

405

अनुप चौधरी

हररपाल चौधरी िारू

सेिे िारु

आ.ज.,िु ला

२.

727

अन्जन पाल्पािी

हुम बहादु र कुमाल

तुलश्चबर कुमाल

आ.ज.,िु ला

३.

741

अिृत लब.क.

श्चमन बहादु र कामी

िोश्चपलाल कामी

दश्चलत,िु ला

४.

403

अजुान बिादु र राना

कृष्ण बहादु र राना

िु म बहादु र राना

आ.ज.,िु ला

५.

828

ईन्द्र बिादु र सुर्ाबंशी

भु वन श्चसिंह सुयाबिंशी

केहर श्चसिंह सुयाबिंशी

िु ला

६.

359

किि जैशी

नररन्द्र जै शी

नन्दा राम जै शी

िु ला

७.

700

किि पु न िगर

िु म वहादु र पुन मिर

८.

345

लकशोर िड् का

िोश्चबन्द बहादु र िड् का

९.

421

कुि बिादु र सुर्ाबंशी

ने त्र लाल सुयाबिंशी

तेजश्चबर सुयाबिंशी

आ.ज.,िु ला

१०.

582

कृष्ण राना िगर

दे उरे राना मिर

रत्ने राना मिर

आ.ज.,िु ला

११.

541

केशर ििादु र लि.क.

युवराज श्चवश्वकमाा

श्चहरा श्चसिंह श्चवश्वकमाा

दश्चलत,िु ला

१२.

468

कैिाश रोकार्ा

चन्द्रभान रोकाया

श्चवरभान रोकाया

िु ला

१३.

305

िगे श्वर रे ग्मी

दामोदर रे ग्मी

दे वीराम रे ग्मी

िु ला

१४.

769

खिि बिादु र राना

धन बहादु र राना

भोि बहादु र राना

आ.ज.,िु ला

१५.

281

गं गे बिादु र पाईजा

दल बहादु र पाईजा

शे र बहादु र पाईजा

िु ला

१६.

50

गोिा पु न

कुल बहादु र पुन

नन्द बहादु र पुन

मश्चहला,िु ला

पाना नं. ~1~

सोव वहादु र पुन
मिर
िड् क बहादु र
िड् का

आ.ज.,िु ला
िु ला

लोक सेवा आयोग
बुटवल कायाालय
बुटवल, रुपन्दे ही

फोनः ०७१-५४०२०७, 551328 फ्याक्सः ०71-547807 Email: lumbini@psc.gov.np Website: www.psc.gov.np

ि.क्र.नं.

दताा नं .

उम्मे दिारको नाि, थर

बाबु को नाि

बाजेको नाि

छनौट सिूि

१७.

915

चन्द्र बिादु र सारु

श्चमन्द्र श्चसिंह सारु

लाल श्चसिंह सारु

आ.ज.,िु ला

१८.

703

चन्द्र ि.कािी

दले कामी

अने कामी

िु ला

१९.

608

झलिन्द्र श्रीस

िड् क बहादु र श्रीस

चन्द्र बहादु र श्रीस

िु ला

२०.

743

डोि बिादु र गािा

पुणा बहादु र िाहा

टे क बहादु र िाहा

आ.ज.,िु ला

२१.

577

लतिक राना िगर

दल बहादु र राना मिर

श्चतल प्रसाद राना
मिर

िु ला

२२.

762

लतिक राि लिलिरे

ऋश्चिराम श्चिश्चमरे

कृष्ण लाल श्चिश्चमरे

िु ला

२३.

145

दान ििादु र कुिाि

श्चदल वहादु र कुमाल

बले कुमाल

िु ला

२४.

759

लदपक राना

कृष्ण बहादु र राना

लाल बहादु र राना

िु ला

२५.

429

लदपा िलता िगर

शम्शे र िश्चता मिर

भोरमान िश्चता मिर

मश्चहला,आ.ज.,िु ला

२६.

470

दु ज ििादु र लिष्ट

कुल वहादु र श्चवष्ट

वादु रे श्चवष्ट

िु ला

२७.

787

नलिन बस्नेत

ज्ञान बहादु र बस्नेत

टाम बहादु र बस्नेत

िु ला

२८.

467

पु नि लसंजािी

वम वहादु र श्चसजाली
िापा

हिा वहादु र श्चसजाली मश्चहला,आ.ज.,िु ला

२९.

863

पृ थ्वी सारु िगर

दान बहादु र सारु मिर

तुल्सीराम सारु

आ.ज.,िु ला

३०.

673

प्रकाश पन्थी

लोकनाि पन्थी

श्चदनानाि उपाध्याय

िु ला

३१.

692

प्रे िकिा कुिं र

ििेश्वर कुविंर

श्चशवलाल कुविंर

मश्चहला,िु ला

३२.

250

लबजर् िित

सुमन्त बहादु र महत

भु पाल श्चसिंह महत

िु ला

३३.

651

लबन्दाराि चौधरी

तुल्सी राम चौधरी

लाल कानु चौधरी

आ.ज.,िु ला

३४.

533

लबलपन के.सी.

राम ब. के.सी.

यम वहादु र के.सी

िु ला

३५.

310

भरत सुनार

एक वहादु र सुनार

खिम वहादु र सुनार

दश्चलत,िु ला

३६.

928

भुिन कौशि

रिं ि बहादु र साकी

ले क्षे साकी

दश्चलत,िु ला

३७.

445

िदन लगरी

श्चभम श्चिरी

शशु श्चिरी

िु ला

३८.

702

ििे न्द्र कुिार िु ढा

वोम वहादु र वुढा

पदम वहादु र वुढा

आ.ज.,िु ला

३९.

882

र्ििाि पु न िगर

दे श्चबराम पुन मिर

रश्चबलाल पुन मिर

आ.ज.,िु ला

४०.

140

र्ादि कुिाि

बोम वहादु र कुमाल

श्चजत वहादु र कुमाल

आ.ज.,िु ला

४१.

669

राजन राना

सुया वहादु र राना

रत्नमान राना

आ.ज.,िु ला

४२.

578

रािकृष्ण श्रीस

प्रेम बहादु र श्रीस मिर

श्चटकाराम श्रीस
मिर

आ.ज.,िु ला

४३.

253

रुलपन पररर्ार

पाररश्वर दमै

श्चहमलाल दमै

िु ला

४४.

87

िक्ष्मण ज्ञिािी

लाल मणी ज्ञवाली

ले िनाि ज्ञवाली

िु ला

पाना नं. ~2~
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ि.क्र.नं.

दताा नं .

४५.

438

िािु लगरी

हरर श्चिरी

श्चभमा श्चिरी

िु ला

४६.

706

िोकेन्द्र थापा

कुल वहादु र िापा

दे उमान िापा

िु ला

४७.

489

श्रीधर कुिाि

कुल बहादु र कुमाल

दु िाा बहादु र कुमाल

िु ला

४८.

229

संलगता कंु िर

ज्ञान बहादु र कुिंवर

चुरा बहादु र कुिंवर

मश्चहला,िु ला

४९.

801

सञ्जर् बोिरा क्षे त्री

हरर बहादु र बोहरा क्षे त्री

धन बहादु र बोहरा
क्षे त्री

िु ला

५०.

734

सफि थापा

ने त्र बहादु र िापा

श्चलल बहादु र िापा

आ.ज.,िु ला

५१.

430

सररता कुिारी ने पािी

फत्त बहादु र ने पाली

जु द्ध बहादु र ने पाली

मश्चहला,दश्चलत,िु ला

५२.

551

सरोज चौधरी

कल्लु चौधरी

धश्चनराम चौधरी

आ.ज.,िु ला

५३.

920

सलिता िल्ल

शम्से र ब.मल्ल ठकुरी

श्चडल ब.मल्ल ठकुरी

मश्चहला,िु ला

५४.

780

साजन िगर

बल बहादु र मिर

खिम बहादु र मिर

िु ला

५५.

292

लसता दराई

मोहन दराई

लक्ष्मण दराई

मश्चहला,आ.ज.,िु ला

५६.

880

सुिद िसेि

वलराम साकी

दे व वहादु र साकी

दश्चलत,िु ला

५७.

443

सुिन गौति

ओमलाल िोतामे

तुल्सी िोतामे

िु ला

५८.

854

सुलित थापा

श्चलला श्चसिंह िापा

कुम्भ श्चसिंह िापा

आ.ज.,िु ला

५९.

758

सुरेश गािा

लाल बहादु र िाहा

पदम श्चसिंह िाहा

िु ला

६०.

290

सुर्ा बिादु र लब.क.

ज्ञान बहादु र सुनार

नर बहादु र सुनार

दश्चलत,िु ला

६१.

929

िररकिा कंु िर क्षेत्री

कृष्ण बहादु र कुिंवर

श्चजत बहादु र क्षे त्री

मश्चहला,िु ला

६२.

944

लििािर् थापा िगर

कृष्ण बहादु र िापा मिर

हररलाल िापा

आ.ज.,िु ला

६३.

237

लिरािाि लबश्वकिाा

लोक बहादु र कामी

श्चचत्र बहादु र कामी

दश्चलत,िु ला

६४.

888

हुिन राना

ओम बहादु र राना

भक्त बहादु र राना

िु ला

............................
(नारायण प्रसाद गौिम)
शाखा अतिकृि

उम्मे दिारको नाि, थर

बाबु को नाि

......................
(श्रीनारायण झा)
केन्रीय प्रतितनति

पाना नं. ~3~

बाजेको नाि

छनौट सिूि

..........................

(कृष्ण प्रसाद आचाया)
उप-सचचव

