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ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८४/०७८-७९ लमलत २०७८/०९/०२ गते 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर ०७८/०७९/०१, सैन्य पदमा नपेाली सेना, श्री नं ६ बाविनी अड डा बैरेनी 
व्यारेक, धाददङबाट ललखित परीक्षाका लालग छनौट भएका उम्मेदवारिरुको लमलत २०७८/०८/१८ गते सञ्चालन 
भएको प्रलतयोलगतात्मक ललखित परीक्षामा सखम्मललत जम्मा ४७७ जना उम्मेदवारिरुमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देिायका 
दताा/रोल नम्वर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारिरु ललखित परीक्षाबाट छनौट भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

वकलसमः िलुा सन्तलत मविला आ.ज. मधेशी दललत वप.क्ष.े जम्मा 

ववज्ञापन भएको माग पद संखयाः   ५२ ३  ९ १४ १३ ७ २ १०० 

िाल कायम माग पद संखयाः   ६६ ० ९ १४ ४ ७ ० १०० 

ललखित परीक्षामा सखम्मललत संखयाः ४७७ 

ललखित परीक्षाबाट छनौट भएको सखयाः ९५ ० १६ ५० ४ १७ ० 

 

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

1=  K ३०० अग्नि तामाङ्ग  हररबहादुर डुपग्निररङ खुला, आ.ज. 

2=  K ४९६ अग्निल तामाङ्ग  बुद्धिमाि िन्दलाल आ.ज. 

3=  K १५१ अग्निल तामाङ्ग  सोम्बर मैिा आ.ज. 

4=  K ६४७ अग्निल बराकोटी लेखमणी खडािन्द खुला 

5=  K १११७ अमरबहादुर घले चन्द्रबहादुर तुलबहादुर खुला 

6=  K १८५ अग्नमत तामाङ्ग बमबहादुर मल्ङग्निररङ आ.ज. 

7=  K ९२६ अरग्नवन्दकुमार कुशवाह  चने्द्रश्वर सुरूज मधेशी 

8=  K १०२८ अशोक ग्नव.क. ग्नविोद माईला खुला,दग्नलत 

9=  K ८२५ अद्धिता थारु  वेग्निराम िनु्नराम मग्नहला 

10=  K ७३१ उत्तम तामाङ्ग  पदमबहादुर खड्कबहादुर खुला 

11=  K ७ उमेश अग्नधकारी  राजु भुवलबहादुर खुला  

12=  K ७५० उमेश गुरुङ्ग धिबहादुर हकक बहादुर खुला, आ.ज. 

13=  K ८४९ एल्सि शे्रष्ठ भरतराज कृष्णबहादुर खुला, आ.ज. 

14=  K ५८० कग्नव आले मगर  खड् गबहादुर पुणकबहादुर खुला, आ.ज. 

15=  K ७७३ ग्नकरि तामाङ्ग कणकबहादुर डावाग्नसङ खुला, आ.ज. 

16=  K ४४५ कुलबहादुर तामाङ्ग  सेरबहादुर सकी आ.ज. 

17=  K ७९७ कृष्णबहादुर रािा मगर  दलबहादुर कृष्णबहादुर आ.ज. 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूि 

18=  K ६४३ गणेश ग्नव.क. मािबहादुर हसे्त दग्नलत 

19=  K १११० गणेशबहादुर शाही  ग्नसिंहबहादुर गोलु खुला 

20=  K ३६४ घिश्याम िेपाली  सोमबहादुर सुकबहादुर खुला, दग्नलत  

21=  K ९९९ जिम दजी डेमिाथ लक्ष्मण दग्नलत 

22=  K ९३० जयराम मगर  िारायणबहादुर उलकबहादुर खुला 

23=  K ५०४ ग्नजवि तामाङ्ग कान्िा बुखि खुला, आ.ज. 

24=  K ६२३ ग्नजवि थापा मगर  ग्नमिबहादुर टिंकबहादुर आ.ज. 

25=  K १०५८ ज्योती थापा मगर  कुलबहादुर हुमबहादुर मग्नहला 

26=  K १०७० ग्नडलबहादुर घले  टिंकबहादुर चन्द्रबहादुर खुला 

27=  K १०७९ तकबहादुर मगर  कृष्णबहादुर अग्नजतबहादुर खुला 

28=  K ११६१ दावादोजे तामाङ्ग  सुब्बा चन्द्रमाि आ.ज. 

29=  K १०२६ ग्नदिेशकुमार बडुवाल  रत्नग्नसिं रिदले खुला 

30=  K ४७८ ग्नदपेश लाग्नमिािे  टेकबहादुर ईन्द्रबहादुर खुला  

31=  K १६९ ग्नदलमाि तामाङ्ग  मोहि चामग्नसङ खुला  

32=  K ९१४ देवराज थापा  गोपालग्नसिं अग्नडबहादुर खुला 

33=  K ३७ िन्दलाल शे्रष्ठ रमेश ग्नतलिारायण खुला  

34=  K ३१८ ग्निराजि थापा मगर  श्यामबहादुर सािोग्नदलबहादुर खुला  

35=  K ४१८ ग्निराजबहादुर शाही  राजेन्द्रबहादुर हेमबहादुर खुला 

36=  K ८३६ ग्निमकल घती  गोग्नवन्द टिंकप्रसाद खुला 

37=  K १०१२ ग्निलमकुमार तामाङ्ग  टेकबहादुर ग्नप्रग्नतमाि आ.ज. 

38=  K ९ पदम गुरुङ्ग  कग्नमलाबहादुर ग्नजतबहादुर खुला, आ.ज. 

39=  K १३८ पदमबहादुर रािा मगर  शेरबहादुर ग्नदघकबहादुर खुला  

40=  K ६३१ पवि काकी  रामकुमार हुमबहादुर खुला 

41=  K ३२१ प्रकाश बराम  ग्नवरबहादुर सुकबहादुर आ.ज. 

42=  K १००४ प्रकाश शे्रष्ठ ग्नवषु्णिारायण रुद्रिारायण खुला, आ.ज. 

43=  K ९१० प्रकास ग्नसनु्चरी  कृष्णबहादुर ग्नदिबहादुर खुला 

44=  K ८९४ प्रग्नमला भुजेल श्यामबहादुर ईन्द्रबहादुर खुला, मग्नहला 

45=  K १३६ प्रमोद खड्का  अम्वरबहादुर रणबहादुर खुला  
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46=  K २३ प्रमोद पाणे्ड बद्री कृष्णबहादुर खुला 

47=  K ९३७ पे्रम माया तामाङ्ग  चोक्ता शुतु्रपा मग्नहला 

48=  K ४४ पे्रग्नमक तामाङ्ग  कामी साकी खुला  

49=  K ३९९ ग्नबबस लाग्नमिािे  ग्नदपबहादुर कुलबहादुर खुला  

50=  K ९२२ बोमबहादुर सुिार  कृष्णबहादुर जुके्त खुला, दग्नलत  

51=  K १०७१ ग्नभमप्रसाद कोईराला  साग्नलग्राम ग्नथरलाल खुला 

52=  K ६२१ ग्नभमबहादुर गुरुङ्ग  पदमबहादुर कणकबहादुर आ.ज. 

53=  K ५७० ग्नभमबहादुर मगर  पे्रमबहादुर ढलकबहादुर खुला  

54=  K ४४२ भुवि थापा मगर  तेजबहादुर गणेशबहादुर खुला, आ.ज. 

55=  K २०० भेगबहादुर मगर  कणकबहादुर ग्नथरबहादुर खुला 

56=  K १०४० मदि बोहरा मािबहादुर हकक बहादुर खुला 

57=  K ६८३ मग्निश अग्नधकारी  तुलबहादुर बलबहादुर खुला 

58=  K ६१८ मग्निश चौधरी  ग्नटकाराम ग्नडल्लीराम आ.ज. 

59=  K ६२९ मग्निशा अग्नधकारी  िारायणबहादुर पदमबहादुर खुला, मग्नहला 

60=  K ६२० मग्निष थापा मगर  टोपबहादुर कुलबहादुर आ.ज. 

61=  K ७०६ मिु मग्राती  बलबहादुर समे्शरबहादुर दग्नलत 

62=  K ८३२ मिोज के्षत्री  दलबहादुर कणकबहादुर खुला 

63=  K ५३२ मिोज सेवाि  ग्नसताराम दुगाकबहादुर दग्नलत 

64=  K ८३८ ग्नमिबहादुर थापा मगर  मुद्धक्तबहादुर दािबहादुर खुला, आ.ज. 

65=  K ९७५ ग्नमलि गुरुङ्ग ग्नदग्नलपबहादुर दुगाकबहादुर खुला 

66=  K ६३२ ग्नमलि बोगटी  ग्नवषु्ण ईन्द्रबहादुर खुला 

67=  K ४६२ ग्नमलि शे्रष्ठ बाबुराम भोजबहादुर खुला, आ.ज. 

68=  K ३४८ ग्नमलि शे्रष्ठ उत्मकुमार रामबहादुर खुला, आ.ज. 

69=  K ७४४ मुिा थापा  ग्नहक्मतबहादुर रणबहादुर मग्नहला 

70=  K ८३९ रचिा रािाभाट ओमबहादुर लालबहादुर मग्नहला 

71=  K ४९४ रद्धन्जत साह उमाशिंकर कुलग्नदप खुला, मधेशी  

72=  K ९९६ रमेशबहादुर गुरुङ्ग  ग्नदग्नलप दुगाकबहादुर खुला 

73=  K ७६८ राजकपुर ठाकुर हजाम  रामिारायण राजमि मधेशी 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूि 

74=  K ८८९ राजु ग्नथङ्ग तामाङ्ग बुद्धिबहादुर कुलबहादुर आ.ज. 

75=  K १११४ ररग्नतक रिंजिकुमार रजक राजेन्द्र कोढई मधेशी 

76=  K २८७ रेिुका शे्रष्ठ चेतबहादुर रामकृष्ण मग्नहला 

77=  K ५८७ रेशम महतरा  ग्नदपकबहादुर वेगमबहादुर खुला 

78=  K ८२६ रोमा महतो  रेवतबहादुर होमबहादुर मग्नहला 

79=  K २८५ रोशि दजी  धिबहादुर िरबहादुर दग्नलत 

80=  K १२ लक्ष्मण शे्रष्ठ ईश्वरकुमार तुल्सीिारायण खुला 

81=  K २५६ लोकबहादुर गुरुङ्ग  धिबहादुर ग्नवरबहादुर खुला, आ.ज. 

82=  K ६१७ वावुलाल शाक्य  वेदिारायण पुणकमाि आ.ज. 

83=  K १५२ ग्नवकाश तामाङ्ग  सािु बलबहादुर आ.ज. 

84=  K ६१३ ग्नवकाश शे्रष्ठ बलबहादुर खड्कबहादुर खुला, आ.ज. 

85=  K १०७४ ग्नवकास लम्साल  परशुराम िेत्रप्रसाद खुला  

86=  K ३३० ग्नवक्रम घग्नतक  सहदेव कुलबहादुर खुला  

87=  K १०४४ ग्नवक्रम जिंग पाणे्ड कृष्ण जिंग गणेश जिंग खुला 

88=  K २८० ग्नवक्रम तामाङ्ग  सेते मािबहादुर खुला, आ.ज. 

89=  K १०० ग्नवक्रम शाक्य  कुलमाि कृष्णमाि आ.ज. 

90=  K ४५५ ग्नवजि थापा मगर  भुवलबहादुर रत्नबहादुर खुला  

91=  K ११५५ ग्नवजय ग्नवश्वकमाक  यमबहादुर मािबहादुर खुला 

92=  K ३९८ ग्नविोद चेपाङ्ग कुलमाि लालबहादुर आ.ज. 

93=  K १०८९ ग्नविोद िेपाली  रामबहादुर आईते दग्नलत 

94=  K ८८० ग्नविोद पररयार  टकबहादुर ग्नजतबहादुर दग्नलत 

95=  K ४८३ ग्नवमला शे्रष्ठ रामकृष्ण मािबहादुर मग्नहला, आ.ज. 

96=  K ३१३ ग्नवरबहादुर तामाङ्ग  ग्नजते गन्जेि आ.ज. 

97=  K १७७ ग्नववस थापा  हुमबहादुर हकक बहादुर खुला  

98=  K २७१ ग्नववेक शे्रष्ठ गोपाललाल दुगाकमाि खुला  

99=  K ६७५ ग्नवशाल तामाङ्ग मािबहादुर लालबहादुर खुला 

100=  K ६५१ ग्नवशाल ग्नशलवाल ररग्नसप्रसाद घििाथ खुला 

101=  K ९७८ शिंकर शे्रष्ठ ग्नमिबहादुर मिबहादुर खुला 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूि 

102=  K ११४१ ग्नशखर तामाङ्ग  राजबहादुर खवो खुला, आ.ज. 

103=  K ५७५ ग्नशवहरी दुवाडी  रामेश्वर अम्मरबहादुर खुला 

104=  K ७४० श्यामबहादुर आले  पे्रमबहादुर ग्नललाबहादुर खुला, आ.ज. 

105=  K २३७ श्री लाल तामाङ्ग  कान्िा आईतराम खुला  

106=  K १९६ सिंजय तामाङ्ग  आईतबहादुर िुपुक खुला  

107=  K ८८४ सिंग्नदप अिामी  कृष्णबहादुर च्याखुरे दग्नलत 

108=  K १११८ सिंग्नदप गुरुङ्ग  कमी गन्जाबहादुर खुला, आ.ज. 

109=  K ८१७ सग्निम तामाङ्ग  सावाग्नसिंह मईिोपुक खुला 

110=  K १०४३ सन्तोष िेपाली  सुकदेव जुठे खुला, दग्नलत  

111=  K ७३९ सन्तोष ग्नव.क शिंकरबहादुर लुरे दग्नलत 

112=  K ९२० सद्धन्दप शे्रष्ठ ग्नदलबहादुर सुसे आ.ज. 

113=  K १०४५ सद्धन्दप सुयल  दुगाकबहादुर ग्नशवराज खुला 

114=  K ५०७ समुयल तामाङ्ग  कोक्ता सोम्बर खुला, आ.ज. 

115=  K १०७२ सरोज लामा  मिबहादुर सन्तमाि खुला 

116=  K २६८ सल्माि रमे्तल  कुमार बाबुराम दग्नलत 

117=  K ११२० सग्नवि पुलामी मगर  हररबहादुर लालबहादुर खुला 

118=  K ९२७ सग्नविा राई सुमि लक्ष्मण मग्नहला 

119=  K ७९४ सागर तामाङ्ग ित्रबहादुर ग्नडलबहादुर खुला, आ.ज. 

120=  K ४३९ सायल आले मगर  ग्नदलबहादुर बखतबहादुर आ.ज. 

121=  K ४२० सालीकराम मगराती  भोजबहादुर गुमािे दग्नलत 

122=  K ६७७ ग्नसमराि शे्रष्ठ बलकुमार मििारायण खुला, मग्नहला, आ.ज. 

123=  K ८८३ ग्नसमा पौडेल ग्नडलबहादुर चक्रबहादुर खुला, मग्नहला 

124=  K ८२७ ग्नसया तामाङ्ग  िोिोपो योवि खुला, मग्नहला, आ.ज. 

125=  K ४५३ ग्नसजकि घले  िारायणबहादुर लालबहादुर खुला, आ.ज. 

126=  K ५ सुजि खड्का  िरबहादुर शेरबहादुर खुला  

127=  K ६६७ सुजि थापा  हररबहादुर दलबहादुर खुला 

128=  K २०८ सुजि पुलामी  लोकबहादुर एकबहादुर खुला, आ.ज. 

129=  K ४०७ सुग्नदप मल्ल ठकुरी  सुयकबहादुर शेरबहादुर खुला  
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूि 

130=  K ४०६ सुग्नदप ग्नमजार  ग्नवरे सने्त खुला, दग्नलत  

131=  K ७८४ सुग्नदप शे्रष्ठ महेश पुणकमाि आ.ज. 

132=  K ८११ सुिमाया तामाङ्ग  हुिंगा सेकोि खुला, मग्नहला 

133=  K १५४ सुग्निल गुरुङ्ग  रग्नवि देवबहादुर खुला, आ.ज. 

134=  K ५६० सुग्निल शे्रष्ठ वासुदेव टेकिारायण खुला  

135=  K ५३९ सुमि तामाङ्ग लालमेि भाग्नगराम खुला, आ.ज. 

136=  K ४५ सुग्नमत गुरुङ्ग कालु कणकबहादुर खुला 

137=  K ५४१ सुरेश शे्रष्ठ माईला धिबहादुर आ.ज. 

138=  K ५७३ सुवास थापा मगर  िग्नवबहादुर सवोग्नजत खुला  

139=  K २२० सुग्नसल ग्नमजार  रिे कृष्ण दग्नलत 

140=  K ७९० सृजिा घले  गणेशबहादुर मािबहादुर मग्नहला 

141=  K ८३० सेवक थापा मगर  चेतमाि ग्नगरबहादुर खुला 

142=  K ६०२ ज्ञािे लामा  रामे ग्नभमबहादुर खुला, आ.ज. 
 
 

 

पनुश्चः- 

1= रोल नं./दताा नं. K ९२५ र K ८०३ का उम्मेदवारिरुले वस्तगुत उत्तर पखुस्तकामा "वक" उल्लेि नगरेकोले लनजिरुको वस्तगुत 
उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ ।  

2= सैलनक सेवा लनमायवली, २०६९ को लनयम ५(७) बमोखजम आवश्यक संखयामा उम्मेदवार स ल नभएका कारर् सन्तलतत ा  ववज्ञापन 
भएको पद संखया ३ (तीन) पद, मधेशीत ा  ववज्ञापन भएको पद संखया १३ (तेह्र) मध्ये ९ (नौ) पद र वप.क्षे. त ा  ववज्ञापन भएको 
पद संखया २(दईु) पद समेत िलुा त ा  जोडी िलुा त ा   माग पद संखया ६६ (छैसठ ठी), सन्तलतत ा  ०(शून्य), मधेशी त ा  ४ (चार) 
र वप.क्ष.े त ा  ० (शून्य) पद संखया कायम गररएको छ ।  

3= ललखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारिरुको बााँकी चरर्का परीक्षा कायाक्रम नपेाली सेना, श्री नं. ६ बाविनी अड डा, बैरेनी 
व्यारेक, धाददङबाट प्रकाशन िनु ेव्यिोरा समेत सूखचत गररन्छ ।  

 

 

 
 

 .............................. ................................ ............................... 
 (पषु्पराज िनाल) (लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) (चन्रकान्त लनरौला) 
 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसखचव 

 

http://www.psc.gov.np/

