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ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८२/०७८-७९ लमलत २०७८/०८/२९ गते 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर ०७८/०७९/०१, सैन्य पदमा नपेाली सेना, श्री तारादल गण, चररकोट व्यारेक, 
दोलिाबाट ललखित परीक्षाका लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लमलत २०७८/०८/१८ गते सञ्चालन भएको प्रलतयोलगतात्मक 
ललखित परीक्षामा सखम्मललत जम्मा १७३ जना उम्मेदवारहरुमध्ये वणाानकु्रमानसुार देहायका दताा/रोल नम्वर तथा नाम, थर भएका 
उम्मेदवारहरु ललखित परीक्षाबाट छनौट भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

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

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

हाल कायम माग पद संखयाः   ६८ ० ९ १४ १ ७ १ १०० 

ललखित परीक्षामा सखम्मललत संखयाः १७३ 

ललखित परीक्षाबाट छनौट भएको सखयाः ९५ ० २२ ३८ १ ९ १ 

 

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

1=  J १८१ अममता बसे्नत राजेशकुमार सोमबहादुर ममहला 

2=  J ३३२ अममर च लागाई अमृतबहादुर चन्द्रप्रसाद खुला 

3=  J २४८ अरुण थामी रामकुमार लालबहादुर खुला, आ.ज. 

4=  J २५८ अजुुन थापा शौंकरबहादुर मचलबहादुर खुला 

5=  J १८६ अशोक भण्डारी पे्रमबहादुर लालबहादुर खुला 

6=  J ४२२ अशोक भुजेल डम्बरबहादुर पहलबहादुर खुला, आ.ज. 

7=  J ४९७ अस्मिता अमिकारी हररकृष्ण बपेन्द्रबहादुर खुला, ममहला 

8=  J १४५ अस्मिन खत्री बलबहादुर भैरवबहादुर खुला 

9=  J १२३ आकृती तामाङ्ग तेजबहादुर पासाङ्ग ममहला, आ.ज. 

10=  J ८३ उज्वल थामी मक्कर नरबहादुर खुला 

11=  J ६३७ उमेश नेपाली बलबहादुर सके्त खुला, दमलत 

12=  J १४६ ओङ दोजे शेपाु दम्वक मजतार आ.ज. 

13=  J ५६८ कल्पना बुढा मगर दलबहादुर गणबहादुर ममहला, आ.ज. 

14=  J ६३० मकरण खड्का ज्ञानबहादुर कृष्णबहादुर खुला 

15=  J ५२० कुसल बसे्नत भरतबहादुर कुलबहादुर खुला 

16=  J ३७८ कृष्ण खनाल तेजबहादुर रणबहादुर खुला 

17=  J २२६ कृष्ण भुजेल गणेश गोफले आ.ज. 

18=  J २०३ केशर खड्का मानबहादुर अमडमदुन खुला 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

19=  J ५३५ खड्गबहादुर काकी कृष्णबहादुर अमरबहादुर खुला 

20=  J १५० गौंगाबहादुर खाती बाले हके खुला, दमलत 

21=  J २८ गणेश खड्का रामबहादुर गङ्गाबहादुर खुला 

22=  J ३९ ग रब बसे्नत टेकबहादुर डम्मरबहादुर खुला 

23=  J १२७ मजतेन्द्र खड्का ढालबहादुर मानबहादुर खुला 

24=  J ९३ टोपबहादुर तामाङ्ग बागबहादुर िनमान आ.ज. 

25=  J ४८४ टोपेन्द्र मसौंह मतलक गन्जा खुला 

26=  J ४८२ मतलकबहादुर सुनुवार चन्द्रबहादुर रामबहादुर आ.ज. 

27=  J १९८ मदपेश बसे्नत पदमबहादुर दलबहादुर खुला 

28=  J २६३ मदपेस खड्का श्रीराम मानबहादुर खुला 

29=  J ५९१ मदवाकर काकी बासु नेत्रबहादुर खुला 

30=  J १८९ देवराज भुजेल दुगाुबहादुर मनलबहादुर खुला, आ.ज. 

31=  J २८३ देवेन्द्र शे्रष्ठ स्मखलबहादुर मशवलाल खुला, आ.ज. 

32=  J ४४४ िनबहादुर तामाङ्ग कामी राममसौंह खुला 

33=  J २५४ नवराज तामाङ्ग भोजबहादुर लालबहादुर खुला, आ.ज. 

34=  J ३३० नमवन मजरेल हररबहादुर मजतबहादुर आ.ज. 

35=  J ५७२ नारायण शे्रष्ठ ज्ञानबहादुर टेकबहादुर खुला 

36=  J ६१७ मनराजन मबष्ट पदमबहादुर सुरज खुला, मप.के्ष. 

37=  J ४०७ मनरोज बरुवाल हेमबहादुर भक्तबहादुर खुला 

38=  J ६३८ पौंच कुमवर राई जलबहादुर पृथीबहादुर खुला, आ.ज. 

39=  J १५२ पररमाई तामाङ्ग साङबा मजतपुर खुला, ममहला 

40=  J ३७३ पवन काकी प्रमदप अमृतबहादुर खुला 

41=  J २३९ पाल्दीन तमाङ्ग सेरबहादुर नरबहादुर खुला 

42=  J ५२६ पुणुप्रसाद फुयाल लकु्षमन अमनरुद्र खुला 

43=  J ११३ पुष्कर तामाङ्ग मतलकबहादुर नोबुु खुला, आ.ज. 

44=  J ६०२ प्रकाश पासवान मुमनलकुमार मबने्तश्वरप्रसाद मिेशी 

45=  J ९५ प्रमनता थोकर मबजयबहादुर मतलकबहादुर खुला,  ममहला 

46=  J २५६ प्रवेशकुमार नेपाली अक्कलबहादुर मबखे खुला, दमलत 

47=  J ४३३ प्रशान्त तामाङ्ग सुयुबहादुर गोढे आ.ज. 
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48=  J ४०१ बमबता बसे्नत उजुरमसौंह रत्नबहादुर खुला, ममहला 

49=  J २३२ बाबुराम खड्का मभमबहादुर महतबहादुर खुला 

50=  J १०८ मबकाश बसे्नत मसद्धमसौंह नरबहादुर खुला 

51=  J १०९ मबजय तामाङ्ग पासाङ्ग गोमे आ.ज. 

52=  J १६७ मबमदशा नेपाली मदपक मबरबहादुर ममहला, दमलत 

53=  J ७२ मबनोद खड्का मबदुर मशबबहादुर खुला 

54=  J ५९ मबनोद बुढाथोकी जनकबहादुर लमलतबहादुर खुला 

55=  J ५२९ मबनोदकुमार माझी पौंचे माघे खुला 

56=  J ५९० मबषु्ण अमिकारी हररबहादुर कृष्णबहादुर खुला 

57=  J ५८२ बेदप्रकाश अमिकारी मडल्लीप्रसाद ढाकाप्रसाद खुला 

58=  J २५३ भवेश काकी भगवान हरीबहादुर खुला 

59=  J ७५ मभमबहादुर मजरेल दलबहादुर रामबहादुर आ.ज. 

60=  J ४६६ मभमसेन फुयाल लोकनाथ कामसनाथ खुला 

61=  J ५३ भुपेन्द्र थामी सन्तबहादुर बमबहादुर खुला, आ.ज. 

62=  J ३२७ भुमीबहादुर खत्री अमृतबहादुर कृष्णबहादुर खुला 

63=  J ४८६ मदन खत्री बुस्मद्धराम टेकबहादुर खुला 

64=  J १४९ मनोज शे्रष्ठ ईश्वरबहादुर देमवलाल खुला 

65=  J २१५ मािव खड्का मवषु्णबहादुर गणेशबहादुर खुला 

66=  J ६९ ममलन सेनु्चरी कुमार भैरबहादुर खुला 

67=  J २२९ मुना शे्रष्ठ होमबहादुर ओलकबहादुर ममहला, आ.ज. 

68=  J ३०७ यामबहादुर थापा गुप्तबहादुर मजतबहादुर खुला 

69=  J ५०८ युवराज थापा ज्ञानबहादुर पृमथबहादुर खुला 

70=  J ९६ रमजव थामी मबषु्णबहादुर देबबहादुर आ.ज. 

71=  J ३९३ रन्जना शे्रष्ठ मवरेन्द्रकुमार नेत्रबहादुर ममहला, आ.ज. 

72=  J ३७२ रमा तामाङ्ग ज्ञानबहादुर मसङ्गबहादुर खुला, ममहला 

73=  J ४७१ रममला शे्रष्ठ राजाराम बलराम ममहला 

74=  J १९७ रस्मिला थामी राजन मजतबहादुर खुला, ममहला, आ.ज. 

75=  J ५०६ राजकुमार शे्रष्ठ कमलबहादुर रामबहादुर आ.ज. 

76=  J १७५ रामजन खत्री कुलबहादुर रणबहादुर खुला 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

77=  J ३०० राजेन्द्र काकी पुणुबहादुर टेकबहादुर खुला 

78=  J २०४ राजेन्द्र खाती सुदेव गौंगाबहादुर खुला, दमलत 

79=  J ५३३ राजेन्द्रमसौंह रावत हरकमसौंह अम्मरमसौंह खुला 

80=  J ८५ रामकृष्ण दास सन्तबहादुर बलबहादुर खुला,  दमलत 

81=  J १६० रामचन्द्र बुढाथोकी मभमबहादुर मानबहादुर खुला 

82=  J ४९६ राममसौंह भण्डारी लालमसौंह शेरमसौंह खुला 

83=  J ६२ रुमवना शे्रष्ठ मशबनारायण मभमनारायण खुला, ममहला, आ.ज. 

84=  J १० लकु्षमान थामी सेते पन्चमबर खुला 

85=  J ४४२ लालराज तामाङ्ग रङ्गबहादुर फुवाु खुला, आ.ज. 

86=  J २८४ लोकबहादुर शे्रष्ठ तेजबहादुर अम्बरबहादुर खुला, आ.ज. 

87=  J ५७७ मवमल काकी वेदकुमार पदमबहादुर खुला 

88=  J २३५ मवरेन्द्रबहादुर भुजेल यमबहादुर थाममसौंह खुला, आ.ज. 

89=  J २०८ मवश्व नेपाली केदार इन्द्रबहादुर खुला 

90=  J २९० मशवराज ठकुरी नवराज बोिराज खुला 

91=  J २१३ शुिा तामाङ्ग मभमबहादुर श्रीकृष्णबहादुर ममहला, आ.ज. 

92=  J ४६७ शेरबहादुर प डेल जुद्बवीर दलबहादुर खुला 

93=  J २०७ सौंजय बसे्नत ईन्द्रबहादुर कृमतबहादुर खुला 

94=  J ३५९ सौंमजव जोगी बुिबहादुर गणेशबहादुर खुला 

95=  J २८२ सञ्जय गुरुङ्ग नारायनबहादुर ममनबहादुर खुला, आ.ज. 

96=  J १९३ सञ्जय तामाङ्ग मोक्तान शौंखलाल कृष्णबहादुर आ.ज. 

97=  J २४७ सस्मन्जप नेपाली बालकुमार रामबहादुर दमलत 

98=  J ३२२ सन्तोष खड्का मबषु्ण कृष्णबहादुर खुला 

99=  J १३७ सन्तोषी मबश्वकमाु मनरबहादुर कमवरबहादुर खुला, ममहला, दमलत 

100=  J १७३ सस्मिप बसे्नत रामचन्द्र गगनमसौंह खुला 

101=  J २५२ सिेश फुयाल मवजुलीप्रसाद मयनाथ खुला 

102=  J ४४३ समबता खड्का तेजेन्द्रबहादुर मभमबहादुर खुला, ममहला 

103=  J ४८ सम्झना थामी मतलकबहादुर कालुमसौंह खुला, ममहला, आ.ज. 

104=  J ५९९ सररता काकी मचत्रबहादुर मजतबहादुर खुला, ममहला 

105=  J २३३ सागरकुमार मोक्तान जयबहादुर अम्बरबहादुर खुला, आ.ज. 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

106=  J ३१३ साङबहादुर तामाङ्ग कृष्णबहादुर गडुलबहादुर आ.ज. 

107=  J ४२८ सामवत्री तामाङ्ग बलबहादुर मैते खुला, ममहला, आ.ज. 

108=  J ४६३ सुजता काकी ओमबहादुर चन्द्रबहादुर ममहला 

109=  J २४९ सुजन काकी यमकुमार कृष्णबहादुर खुला 

110=  J ६२० सुजन मजरेल सान्ता मभमबहादुर खुला, आ.ज. 

111=  J २८० सुजन दाहाल मतलचन मसस्मद्धकणु खुला 

112=  J २२३ सुमनल शे्रष्ठ हेमबहादुर पुणुबहादुर खुला, आ.ज. 

113=  J ७१ सुिर खड्का राजेशबहादुर कृष्णबहादुर खुला 

114=  J ५३६ सुमशल खत्री ढलकबहादुर जगतबहादुर खुला 

115=  J ४३५ सुमशला माझी मबरबहादुर पदमबहादुर खुला, ममहला, आ.ज. 

116=  J ४९२ सुसन रमे्तल मबरबहादुर बहादुरे खुला, दमलत 

117=  J १५८ िागत खड्का शौंकर मटकाबहादुर खुला 

118=  J ४७५ महमाल लामा गणेशबहादुर मानमसौंह खुला, आ.ज. 
 
 

 

पनुश्चः- 

1= रोल नं./दताा नं. J २९६ का उम्मेदवारले वस्तगुत उतर र पखुस्तकामा "वक" उल्लेि नगरेकोले लनजको वस्तगुत उतर रपखुस्तका रद्द 
गररएको छ ।  

2= सैलनक सेवा लनमायवली, २०६९ को लनयम ५(७) बमोखजम आवश्यक संखयामा उम्मेदवार स ल नभएका कारण सन्तलतत ा  ववज्ञापन 
भएको पद संखया ३ (तीन) पद, मधेशीत ा  ववज्ञापन भएको पद संखया १३ (तेह्र) मध्ये १२(बाह्र) पद र वप.क्षे. त ा  ववज्ञापन भएको 
पद संखया २(दईु) मध्ये १ (एक) पद समेत िलुा त ा  जोडी िलुा त ा   माग पद संखया ६८ (अठसठ ठी), सन्तलतत ा  ०(शून्य), 
मधेशी त ा  १ (एक) र वप.क्ष.े त ा  १ (एक) पद संखया कायम गररएको छ ।  

3= ललखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको बााँकी चरणका परीक्षा कायाक्रम नपेाली सेना, श्री तारादल गण, चररकोट व्यारेक, 
दोलिाबाट प्रकाशन हनुे व्यहोरा समेत सूखचत गररन्छ ।  

 

 

 

 
 

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