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नेपाली सेना,सैन्य पदको ललखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.: ७६/०७५-७६, लमलत: २०७६/०३/१०
नेपाली सेनाको लि.नं. ०७५/७६-५३, सैन्य पदमा श्री नं.२७ बालहनी अड्डा, लसरहा (भनाा केन्द्र राजलिराज) बाट
ललखित परीक्षाका लालि छनौट भएका उम्मे दिारहरुको लमलत २०७६।०३।०६ िते जलेश्वर परीक्षा केन्द्रमा
संचालन भएको प्रलतयोलितात्मक ललखित परीक्षामा सखम्मललत जम्मा १०५ जना उम्मे दिारहरु मध्ये
बर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका दताा नं. तथा नाम,थर भएका उम्मे दिारहरुले ललखित परीक्षामा न्युनतम उलता र्ाङ्क
प्राप्त िरे को व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीका लालि यो सूचना प्रकालशत िररएको छ । छनौट भएका
उम्मेदिारहरुले अन्य बााँ की कायाक्रमको लालि श्री नं.२७ बालहनी अड्डा, लसरहा (भनाा केन्द्र राजलिराज) मा सम्पका
िनुाहुन समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी िराइन्छ ।
०७५/७६-५३
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23

दताा नं.

16081
16162
16042
16072
16025
16078
16185
16127
16168
16125
16196
16026
16149
16153
16083
16113
16146
16122
16131
16059
16099
16101
16187

४६

७

उम्मेदिारको नाम थर

५
बाबुको नाम

बाजेको नाम

समािेशी समूह

अमर यादब

लबजयकुमार यादब

बौिालाल यादब

िुला

ओमप्रकाश यादि

चन्द्रेश्वर यादि

कलपले श्वर यादि

िुला

कमल बोिटी

लोकमान बोिटी

धनबहादु र बोिटी

िुला

लकरर् श्रेष्ठ

पुर्ाबहादु र श्रेष्ठ

मोहनबहादु र श्रेष्ठ

िुला

कृष्ण काकी

शे रबहादु र काकी

अिबहादु र काकी

िुला

कृष्णकुमार चौधरी

धु िाकुमार चौधरी

राम प्रसाद चौधरी

िुला, आ.ज.

कृष्णदे ि चौधरी

मलहकर चौधरी

बु खिलाल चौधरी

िुला,आ.ज.

िं िा राम मररक यादि

राजेन्द्रप्रसाद यादि

रलि मररक यादि

िुला

िोकर्ा काकी

बोजराज काकी

हे मबहादु र काकी

िुला

िोमा िू रुङ्ग

लिसाबहादु र िूरुङ्ग

जसबहादु र िू रुङ्ग

िुला, मलहला

िोलिन्द काकी

लिष्णूबहादु र काकी

झनकबहादु र काकी

िुला

चन्द्रकुमार ित्री

टं कबहादु र ित्री

लतलकबहादु र ित्री

िुला

चन्द्र श्रेष्ठ

खिमबहादु र श्रेष्ठ

कृष्णबीर श्रेष्ठ

िुला, आ.ज.

चन्द्रकला ित्री

लभमबहादु र ित्री

हकाबहादु र ित्री

िुला, मलहला

लजतेन्द्रकुमार सदाय

नथुनी सदा

फुलजया सदाय

िुला,दललत

जू नू तामाङ्ग

बहादू र तामाङ्ग

लजतबहादु र तामाङ्ग

िुला, मलहला

लधरे न्द्रकुमार िङ

जू क्ती िङ

सोमन िङ

िुला,दललत

लधरे न्द्रकुमार यादि

लतलक यादि

िूसीलाल यादि

िुला

ध्रु िकुमार बस्नेत

कर्ाबहादु र बस्नेत

दलबहादु र बस्नेत

िुला

बलीराज मल्ल

प्रेमबहादु र मल्ल

मनबहादु र मल्ल

िुला

लबनोद न्यौपाने

बद्रीबहादु र न्यौपाने

दु िााबहादु र न्यौपाने

िुला

लबशाल बस्नेत

लदलबहादु र बस्नेत

हकाबहादु र बस्नेत

िुला

भरतबहादु र बम

लमनबहादु र बम

मोहनबहादु र बम

िुला
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दताा नं.

16047
16046
16058
16206
16181
16106
16086
16201
16182
16041
16124
16102
16038
16023
16105
16148
16156
16165
16128
16209
16137
16140
16094

टं कप्रसाद पन्थी
शािा अलधकृत

उम्मेदिारको नाम थर

बाबुको नाम

बाजेको नाम

समािेशी समूह

मो.कररम

मुसहरु लमया

सुलेमान लमया

िुला

मो.लहकमत मंसुरी

मो.हालसम मन्सुरी

मो.हलनफ मंसुरी

िुला

याज्ने राज मल्ल

प्रेमबहादु र मल्ल

मनबहादु र मल्ल

िुला

रलमता महता

कृते लसंह महता

अन्ते महता

िुला, मलहला

रलिनकुमार यादि

सकलदे ि यादि

रामजी प्रसैला यादि

िुला

राजकुमार यादब

परशु राम यादि

स्वरुपलाल िोहीत मान

िुला

राजेशकुमार यादब

हररसुदन यादब

लचचाई यादब

िुला

लोकेन्द्र बोहरा

जसे बोहरा

कालू बोहरा

िुला

लिकेश जोशी

नन्दबहादु र जोशी

कृष्णबहादु र जोशी

िुला

लिपन न्यौपाने

शे रबहादु र न्यौपाने

जयबहादु र न्यौपाने

िुला

लिशाल राई

नन्दकुमार राई

छत्रबहादु र राई

िुला

श्यामप्रकाश चौधरी

लफरं िी चौधरी

कालीचरर् चौधरी

िुला, आ.ज.

सञ्जु काकी

लदलबहादु र काकी

लालबहादु र काकी

िुला, मलहला

सन्तोषकुमार पैकरा

लिन पैकरा

मोलतलाल पैकरा

िुला

सन्दे श पोिरे ल

हे मकुमार पोिरे ल

कृष्णप्रसाद पोिरे ल

िुला

सरोजकुमार यादि

रामलकसुन यादि

पां चू यादि

िुला

सबा राज राई

सुव्यबहादु र राई

सुजाबहादु र राई

िुला, आ.ज.

सुलनल काकी

पिे काकी

लिकबहादु र काकी

िुला

सुमनकुमारी शाही

दानबहादु र शाही

हं सु शाही

िुला, मलहला

सुरजकुमार शाह

लशिप्रसाद शाह

सोनाई शाह

िुला

सुरज लिलमरे

कुलबहादु र लिलमरे

बमबहादु र लिलमरे

िुला

हे मपूष्पाकुमारी राय

बे चनकुमार राय

सुकदे ि राय

िुला, मलहला

होमनाथ न्यौपाने

लिल्लीबहादु र न्यौपाने

मानबहादु र न्यौपाने

िुला

अशोककुमार महजा न
केन्द्रीय प्रलतलनधी
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