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ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना
सूचना नौं . ४१५/०७५-७६ लमलत २०७५/१०/११ गते
ने पाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/१५, सैन्य पदमा नेपाली से ना, उपत्यका पृतना हे ड क्वार्ा र नारार्णलहर्ीबार्
ललखित परीक्षाका लालग छन र् भएका सै न्य पदका उम्मे दवारहरुको वमवि २०७५/१०/८ गते सञ्चालन भएको प्रवियोवगिात्मक
वलखखि परीक्षामा सखिवलि जिा ३३३ जना उिेदवारहरुमध्ये वर्ाानुक्रमानु सार दे हायका रोल नम्वर िथा नाम, थर भएका
उिेदवारहरु वलखखि परीक्षामा सफल भएकाले सम्बखिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
ववज्ञापन नम्बरः

०७५/७६/१५

वकवसमः
माग पद संख्ाः

मवहला

आ.ज.

मधेशी

दवलि

वप.क्षे.

खुला

३१

५०

४४

२४

८

१९३

५

३

८०

वलखखि परीक्षामा सखिवलि संख् ाः
छनौट भएको संख्ाः
वणाानुक्रम
नम्वर

रोल नम्वर

३३३
११

उम्मेदवारको नाम, थर

१३

बाबुको नाम र थर

-

बाजेको नाम र थर

छन र् भएको समूह

1

818

अजय लामा

चन्द्रबहादु र िामाङ्ग

वजिबहादु र िामाङ्ग

खु ला, आ.ज.

2

1060

अजय लामा

उर लामा

पदमबहादु र िामाङ्ग

खु ला, आ.ज.

3

348

अवनल थापा

वबषबहादु र थापा

चन्द्रबहादु र थापा

खु ला

4

119

अवनष राना

ने त्रबहादु र राना

दे ववबहादु र राना

खु ला

5

51

अन्सुमन चौधरी

चन्द्रबहादु र थारू

झोलाहा थारू

खु ला, आ.ज.

6

956

अन्सुलबहादु र लोहनी

अजुानबहादु र लोहनी

अम्बरबहादु र लोहनी

खु ला

7

337

अजुान सेन

पदमबहादु र सेन

सुयाबहादु र सेन

खु ला

8

171

आवशष पररयार

विलबहादु र दमाई

धने दमाई

खु ला, दवलि

9

1143

उज्वल मगर

वनलबहादु र मगर

धनबहादु र मगर

खु ला

10

643

उमेश भण्डारी

दे वबहादु र भण्डारी

िेजबहादु र भण्डारी

खु ला

11

212

कलककुमार सुनार

कर्ा सुनार

प्रदे शी सुनार

खु ला, दवलि. वप.क्षे.

12

742

वकवमि श्रेष्ठ

नवराज श्रेष्ठ

रामबहादु र श्रेष्ठ

खु ला

13

40

कुलबहादु र मगर

बलबहादु र मगर

धनबहादु र मगर

खु ला, आ.ज.

14

879

कुवेर खत्री

पुर्ाबहादु र खत्री

कववराज खत्री

खु ला

15

106

कृष्ण खत्री

वदलबहादु र खत्री

जयबहादु र खत्री

खु ला
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16

1003

खे मबहादु र श्रीस

बालवसंह श्रीस

ररखराम श्रीस

खु ला

17

470

चन्द्रा चौधरी

सजुाप्रसाद चौधरी

लवरु थारू

खु ला, मवहला

18

995

िु लहरर काकी

ने त्रबहादु र काकी

लालबहादु र काकी

खु ला

19

622

वदने श पन्थ

िेजबहादु र पन्थ

धनबहादु र पन्थ

खु ला

20

436

वदपक भुजेल

पदमबहादु र भुजेल

बेलबहादु र भुजेल

खु ला

21

735

वदपेन्द्र चौधरी

उत्तम चौधरी

जय वसंह चौधरी

खु ला, आ.ज.

22

128

दे वचन्द्र थापा

बुखिबहादु र थापा

कर्ाबहादु र थापा

खु ला

23

875

दोजेवसंह िामाङ

प्रिापवसंह िामाङ्ग

वभमबहादु र िामाङ्ग

खु ला

24

303

नयााँ ने पाली

कवव साकी

सरूने साकी

खु ला, दवलि. वप.क्षे.

25

221

नरे न्द्रबहादु र बोहरा

चन्द्रबहादु र बोहरा

भानवसंह बोहरा

खु ला

26

1120

नवराज बुढा

कर्ाबहादु र बुढा

गुखिरे बुढा

खु ला, आ.ज.

27

1141

नागेन्द्रप्रसाद जोशी

दु गाा दत्त जोशी

राधव जोशी

खु ला

28

369

वनरज घागा मगर

रामकुमार घागा मगर

नरबहादु र घागा मगर

खु ला, आ.ज.

29

693

वनमाला अवधकारी

अखम्बर अवधकारी

गर्ेश अवधकारी

खु ला, मवहला

30

396

पुजन श्रेष्ठ

छबबहादु र श्रेष्ठ

वबनानारायर् श्रेष्ठ

खु ला

31

433

प्रकास लम्साल

अमृिबहादु र क्षे त्री लम्साल वनलबहादु र लम्साल

खु ला

32

371

प्रकास श्रेष्ठ

हुममान श्रेष्ठ

टोपीलाल श्रेष्ठ

खु ला

33

25

प्रववर् सुवेदी

राजनप्रसाद सुवेदी

वबष्णू हरर सुवेदी

खु ला

34

338

प्रववन बुढा

वभमबहादु र बुढा

भुईलु बुढा

खु ला, आ.ज.

35

887

प्रशानबहादु र गुरुङ्ग

गोरे बहादु र गुरूङ्ग

सन्तबहादु र गुरूङ्ग

खु ला

36

507

बन्दना काकी

कृष्णबहादु र काकी

नारायर् काकी

खु ला, मवहला

37

242

वबष्णु खि् का

गंगाबहादु र खि् का

रामबहादु र खि् का

खु ला

38

1001

बेववला कुमारी बम

सक्कबहादु र बम

धनबहादु र बम

खु ला, मवहला

39

845

मवनश राउि

मदन राउि

धनबहादु र राउि

खु ला

40

32

मनु माया िामाङ

आईिराम िामाङ्ग

सानू कान्छा िामाङ्ग

खु ला, मवहला

41

57

महेश राई

दलबहादु र राई

पङचबहादु र राई

खु ला

42

575

वमनप्रसाद लम्साल

श्यामलाल लम्साल

गोपीराम लम्साल

खु ला

43

572

वमलन िामाङ

हस्तबहादु र िामाङ्ग

असलमान िामाङ्ग

खु ला, आ.ज.

44

923

योमन राई

ज्ञानबहादु र राई

अजङ्गबहादु र राई

खु ला, आ.ज.

45

417

रववन खत्री

ओमबहादु र खत्री

वशवबहादु र खत्री

खु ला

46

432

रखििा खि् का

गोकुलबहादु र खि् का

हस्तबहादु र खि् का

खु ला, मवहला

47

43

राजकुमार अवधकारी

गोपालबहादु र अवधकारी

िेजबहादु र अवधकारी

खु ला

48

890

राजन राना

िे मबहादु र राना

खि् गबहादु र राना

खु ला

49

451

रावजव काकी

गंगाबहादु र काकी

रामबहादु र काकी

खु ला

50

874

रामचन्द्र रानाक्षेत्री

चक्रबहादु र रानाक्षेत्री

उज्जल रानाक्षेत्री

खु ला

51

1077

रामशरर् लावमछाने

प्रेमकुमार लावमछाने

हररप्रसाद लावमछाने

खु ला

52

83

ररिु खि् का

टे कबहादु र खि् का

भैरवबहादु र खि् का

खु ला, मवहला

53

363

ररिेश िामाङ

यमबहादु र िामाङ

धनबहादु र िामाङ

खु ला, आ.ज.

54

520

रुपेश पररयार

आईिमान पररयार

वबरे पररयार

खु ला, दवलि

55

419

रुववना भट्टराई

जयराम भट्टराई

बासुदेव भट्टराई

खु ला, मवहला

56

1054

रोवहि काकी

होमबहादु र काकी

दलबहादु र काकी

खु ला
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57

889

लेखबहादु र काकी

हररप्रसाद क्षेत्री

दु गाा प्रसाद क्षेत्री

खु ला

58

120

ववक्रम श्रेष्ठ

दु गाा नारायर् श्रेष्ठ

लवलिनारायर् श्रेष्ठ

खु ला

59

605

ववशाल ने पाली

बलबहादु र ने पाली

शुकबहादु र ने पाली

खु ला

60

1115

ववशाल श्रेष्ठ

लक्षे ने वार

बलबहादु र नेवार

खु ला

61

456

ववष्णु थापा मगर

लेखन वसंह थापा मगर

रत्नबहादु र थापा मगर

खु ला

62

864

वशवराज पुलामीमगर

मोहनबहादु र पु लामीमगर

ररपुमदा न पुलामीमगर

खु ला, आ.ज.

63

1020

संवदप भुजेल

दे वबहादु र भुजेल

वदरपाल भुजेल

खु ला

64

458

सगुन आले मगर

पुर्ाबहादु र आले

झकबहादु र आले

खु ला

65

1047

सत्यवसंह सुनुवार

िम्बरबहादु र सुनुवार

कर्ावसंह सुनुवार

खु ला

66

215

सनमकुमार सुनार

बाबुलाल सुनार

मने सुनार

खु ला, दवलि. वप.क्षे.

67

660

सन्जु ववष्ट

िेजबहादु र ववष्ट

वपिबहादु र ववष्ट

खु ला, मवहला

68

1108

सखन्दप गुरुङ्ग

दु गाा बहादु र गुरूङ्ग

भुपाल वसंह गुरूङ्ग

खु ला, आ.ज.

69

1122

सखन्दप पररयार

पदमबहादु र पररयार

वमनबहादु र पररयार

खु ला

70

1066

सवमक्षा ढकाल

प्रेमबहादु र ढकाल

िेजबहादु र ढकाल

खु ला, मवहला

71

1057

सरोज काकी

ईश्वरबहादु र काकी

रामबहादु र काकी

खु ला

72

273

सववनकुमार खत्री

लालबहादु र खत्री

धोजे खत्री

खु ला

73

517

सुवदप के.सी.

लक्ष्मर् खत्री

लालबहादु र खत्री

खु ला

74

659

सुवनिा ववष्ट

िेजबहादु र ववष्ट

वपिबहादु र ववष्ट

खु ला, मवहला

75

1138

सुवनल काकी

टे कबहादु र काकी

कुलबहादु र काकी

खु ला

76

354

सुरज शाही

होमबहादु र शाही

कटकबहादु र शाही

खु ला

77

278

सुयाबहादु र िामाङ

ईमान िामाङ

धनबहादु र िामाङ

खु ला

78

416

सुसन काकी

होमबहादु र काकी

कुलबहादु र काकी

खु ला

79

952

हस्तबहादु र मगर

मोहनबहादु र मगर

रामबहादु र मगर

खु ला

80

141

हेमराज राई

बमबहादु र राई

कववरमान राई

खु ला

पुनश्चः(१)

रोल नौं १०१७ का उम्मेदवारले वस्तुगत उत्तरपुखस्तकामा प्रश्नपत्रको समूह लक उल्लेि नगरे को र रोल नौं ६८९, ८५२ र ११३२ का
उम्मेदवारहरुले उत्तरपुखस्तकामा लससाकलम प्रर्ोग गरे को हुँदा लनजहरुको वस्तुगत उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ ।

(२)

ललखित परीक्षामा उत्तीणा हने उम्मेदवारहरुको नेपाली सेना, उपत्यका पृतना हेड क्वार्ा र नारार्णलहर्ीबार् छन र् भएका सैन्य
पदका उम्मे दवारहरुको शारीररक परीक्षामा प्राप्त गरे को अौंक र ललखित परीक्षामा प्राप्त गरे को अौंक समेत जोडी सोही भनाा
केन्द्रबार् लवस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणका लालग लनर्मानुसार आवश्यक सौंख्यामा नलतजा प्रकाशन हने व्यहोरा समेत सूलचत गररन्छ ।

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

…......................

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

(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली)

(जर्राम नेपाल)

(चन्द्रकान्त लनर ला)

शाखा अवधकृि

शाखा अवधकृि

उप-सवचव
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