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नेपाली सेना,सैन्य पदको ललखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.: ७७/०७५-७६, लमलत: २०७६/०३/११
ने पाली सेनाको लि.नं . ०७५/७६-५३, सैन्य पदमा श्री मध्यपूिी पृतना हे .क्वा. धनु षाबाट ललखित परीक्षाका लालि छनौट भएका
उम्मेदिारहरुको लमलत २०७६॰०३॰०६ िते जलेश्वर परीक्षा केन्द्रमा संचालन भएको प्रलतयोलितात्मक ललखित परीक्षामा
सखम्मललत जम्मा १३५ जना उम्मेदिारहरु मध्ये बणाा नुक्रमानु सार दे हायका दताा नं . तथा नाम,थर भएका उम्मेदिारहरुले
ललखित परीक्षामा न्युनतम उलताणाङ्क प्राप्त िरे को व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीका लालि यो सूचना प्रकालशत िररएको
छ ॰ छनौट भएका उम्मेदिारहरुले अन्य बााँ की कायाक्रमको लालि श्री मध्यपूिी पृतना हे .क्वा. धनु षामा सम्पका िनुा हुन समे त
यसै सूचनाद्वारा जानकारी िराइन्छ ॰

०७५/७६-५३

लि.नं.
लकलसम
माि पद संख्या

िुला

मलहला

आ.ज.

२०९

३६

५८

६१

३

१३

मधेसी

लल.प.मा सखम्मललत संख्या
छनौट भएको संख्या

बणाा नुक्रम
नम्बर
1
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3
4

5
6

7
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9
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12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25

दताा नं.

12687
12770
12736
12742
12653
12562
12583
12631
12655
12721
12757
12635
12733
12617
12579
12722
12578
12651
12511
12755
12622
12731
12666
12590
12691

उम्मेदिारको नाम थर

५०
१३५
१५

बाबुको नाम

दललत

लप.क्षे.

सन्तती

२७

९

११

२

-

-

बाजेको नाम

समािेशी समूह

अलनलकुमार महतो

रामएकिाल महतो

आनन्द महतो

िुला,मधे सी

अन्जान थापा
अलभलक्षत लिरी

भििान थापा
रामकुमार लिरी

िे दबहादु र थापा
अजु न लिरी

िुला

अमृतबहादु र राना

िणेशबहादु र राना मिर

दलबहादु र राना मिर

िुला,आ.ज.

अरुणकुमार महतो

रामलिलास महतो कोईरी

जै भनाथ महतो

िुला,मधे सी

अजुा न िड् का

भोजेन्द्रबहादु र िड् का

सम्भरबहादु र िड् का

िुला

ईस्मृलत लु ङ्गेली

िे नीबहादु र लु ङ्गेली

पुणाबहादु र लु ङ्गेली

िुला,मलहला

उदयकुमार दास
एकबहादु र िड् का

लशिदे ि दास
कृष्णबाबु िड् का

सयूा ि दास
पदमबहादु र िड् का

िुला,दललत
िुला

लकरण आले

श्रीलाल आले मिर

रामबहादु र आले मिर

केशिराज भण्डारी
कैलाश सारु

चु रामलण भण्डारी
लजतबहादु र सारु

तु लाराम भण्डारी
मानबहादु र सारु

िुला,आ.ज.
िुला

िणेशकुमार पहरी

भक्तबहादु र पहरी

टं कबहादु र पहरी

िुला,आ.ज.
िुला,आ.ज.

लचिराज राई
छत्रबहादु र पौडे ल

लदपलसंह राई
केशरकुमार पौडे ल

आईबहादु र राई
टं कबहादु र पौडे ल

िुला,आ.ज.
िुला

डोलबहादु र अलधकारी

डोलनाथ अलधकारी

भिनाथ अलधकारी

िुला

लदपेशकुमार मण्डल
दे िकुमार महतो

लिनोदकुमार मण्डल
दु िीलाल महतो कोईरी

जिाई मण्डल
रामेश्वर महतो

िुला,आ.ज.

नािे न्द्रकुमार यादि
लनकेश िड् का

केिला यादि
पलित्रबहादु र िड् का

अलमरी यादि
नरबहादु र िड् का

पुस्कर राना मिर

लतलकबहादु र राना

ठिबहादु र राना

िुला
िुला

प्रताप तामाङ्ग
प्रभातकुमार मंडल

रामबहादु र तामाङ्ग
सुबोदकुमार मण्डल

सोलितमान तामाङ्ग
रामेश्वर मण्डल

िुला,आ.ज.
िुला,मधे सी

प्रमोद राना मिर

प्रेमबहादु र राना

कृष्णबहादु र राना

प्रिे श काकी

ते जबहादु र काकी

जयबहादु र काकी

िुला,आ.ज.
िुला
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Website:www.psc.gov.np,

िुला

िुला,मधे सी
िुला,मधे सी

Email: janakpur @psc.gov.np
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बणाा नुक्रम
नम्बर
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59
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61
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दताा नं.

12527
12634
12684
12688
12645
12745
12730
12727
12586
12761
12762
12668
12747
12630
12718
12580
12672
12517
12753
12521
12667
12561
12644
12591
12646
12767
12542
12652
12582
12744
12506
12504
12649
12620
12729
12763

उम्मेदिारको नाम थर

बाबुको नाम

बाजेको नाम

समािेशी समूह
िुला
िुला,आ.ज.

लभमकुमार यािा

ििे न्द्रकुमार यािा

छीमकणा यािा

भुिन लामा

दानबहादु र लामा

मानबहादु र लामा

मलनष थापा

रणकुमार थापा

भक्तबहादु र थापा

मनोज तामाङ्ग

यम्बरबहादु र तामाङ्ग

बलबहादु र तामाङ्ग

यु िराज माझी
रखन्जतकुमार साह

पुष्पराज माझी
रामेश्वर साह

पुषबहादु र माझी
लक्ष्मी साह

िुला,आ.ज.

रमेश भण्डारी

डम्बरबहादु र भण्डारी

लकडे भण्डारी

रलि लामा

चक्रबहादु र लो

लिचारमान लो

िुला
िुला

रलिप्रकाश यादि

रामलोचन यादि

रामसोिारथ यादि

राजकुमार घलान
राजु काकी

फसामान घलान
नरबहादु र काकी

जस्मानलसंह घलान
स्वरुप काकी

राजु बस्नेत

चन्द्रबहादु र बस्नेत

िणेशबहादु र बस्नेत

िुला

राजेश काकी

रत्नबहादु र काकी

लतलकबहादु र काकी

राजेश थारु

पटिारी थारु

िु रुिकस थारु

िुला
िुला

रामकुमार यादि

राजेन्द्र यादि

चु लनलाल यादि

िुला,मधे सी

रामप्रकाश यादि

िालेश्वर यादि

सैनी यादि

िुला,मधे सी

रामप्रिेश मरर

लकशोर मरर

िेिन मरर

िुला,दललत

रुपेश कापर

श्रीलकसुन कापर

रघु नन्दन कापर

िुला,मधे सी

रोशन थापा

भीमबहादु र थापा

िृ षबहादु र थापा

िुला

रोशनकुमार पोिरे ल

रामहरी पोिरे ल

लटकादत्त पोिरे ल

िुला

लिकाश भण्डारी

नारायणबहादु र भण्डारी

िितबहादु र भण्डारी

िुला

लिशाल काकी

कटकबहादु र काकी

मोहनबहादु र काकी

िुला

शं िदे ि यादि

लालबाबु यादि

राजलाल यादि

िुला,मधे सी

शन्तबहादु र कुमाल

सुजेप्रसाद कुमाल

दलबहादु र कुमाल

िुला,मधे सी

लशिकुमार मण्डल

लधरे न मण्डल केलिरथ

सुयानारायण मण्डल

िुला,मधे सी

संजयकुमार शाह

िं िाप्रसाद शाह ते ली

सत्यदे ि शाह

िुला,मधे सी

सलचन्द्र लसंह

अन्तनारायण लसंह

िोलिन लसंह

िुला

सन्तलाल महतो

रामभरोस महतो कोइरी

भोला महतो कोईरी

िुला,मधे सी

सन्तोष बस्नेत

ढालबहादु र बस्नेत

लदपबहादु र बस्नेत

िुला

सलमप चौधरी

जं जीरु डिौडा

जिलाल ड. थारु

िुला,आ.ज.

सलमर हमाल

शै लेन्द्र हमाल

िोलिन्द हमाल

िुला

सरु भुजेल

सन्तोष भुजेल

हस्तबहादु र भुजेल

िुला,मलहला

सरोजकुमार मंडल

लिनोद मंडल धानुक

काजी मंडल धानुक

िुला,आ.ज.

सलमाला काकी

लदलबहादु र काकी

रत्नबहादु र काकी

िुला,मलहला

सुलदप के.सी.

लक्ष्मण ित्री

लालबहादु र ित्री

िुला

सुरज पासमान

रामआलसस पासमान

जिदे ि पासमान

िुला

लक्ष्मीप्रसाद पोिरे ल
नायि सुव्वा
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टं कप्रसाद पन्थी
शािा अलधकृत

लहमलाल भण्डारी
उपसलचि

Website:www.psc.gov.np,

िुला
िुला
िुला,मधे सी

िुला,मधे सी
िुला
िुला

रामकृष्ण िु रािाई
सहसलचि

Email: janakpur @psc.gov.np

