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नेपाली सेना सैन्य पदको ललखित नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १८/०७६-७७, लिलतिः २०७६/०६/१५ 

 

 लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलामबाट ललइएको नेपाली सेनाको लव.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा 

समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २१ बालिनी अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापा भनाा केन्द्रबाट शारीररक तन्दुरूस्ती 

परीक्षाबाट छनौट भइा लमलत २०७६/०६/११ गते श्री सलिद धिमभक्त िा.लि., केरिा, झापा केन्द्रमा सञ्चाललत 

प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षामा सखिललत उिेदवारहरूमधे्य वर्ाानुक्रमअनुसार देहायका दताा नं./रोल नम्बर तथा 

नाम, थर भएका उिेदवारहरू ललखखत परीक्षामा उत्तीर्ा भइा श्री नं २१ बालहनी अड्डा, भनाा केन्द्र झापामा हुने लवसृ्तत 

स्वास्थ्य परीक्षर्को लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैका जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

छनौट भएका उिेदवारहरूले श्री नं. २१ बालहन अड्डा, भनाा केन्द्र, झापामा सम्पका  गनाहुन समेत सम्बखित सबैको 

जानकारीका लालग यो सूचना प्रकालशत गररएको छ । 

 

सेवा - नेपाली सेना/जंगी पद - सैन्य लव.नं. ०७६/७७/०१ 

ललखखत परीक्षा लमलत  - २०७६/०६/११  नलतजा प्रकाशन गने कायाालय - लोक सेिा आयोग, इलाि कायामलय 

 

लवज्ञापन नं. ०७६/७७/०१ 

लकलसम खुला मलहला आ.ज. मधेशी दललत लप.के्ष. सन्तलत 

माग पद संख्या 
६६+१२ 

३+३=८४ 
११ १८ १६ ८ ३ ३ 

ललखखत परीक्षामा सखिललत संख्या ३५५ 

लवसृ्तत स्वास्थ्य परीक्षर्को लालग 

छनौट भएको संख्या 
११८ २८ ८२ ४ ९ - - 

 

तपससल 

क्र .सं.  दताम नं. उमे्मदिारको नाि बाबुको नाि बाजेको नाि 
छनौट भएको 

सिूि 

१ १११२७ अलनश तामाङ्ग लवखाबहादुर लोकबहादुर आ.ज. 

२ ११०७३ अलनस राई रनबहादुर गोपालप्रसाद खुला, आ.ज. 

३ १०१२० अन्जली राई लवरबहादुर सवाजीत मलहला, आ.ज. 

४ १२२३८ अफ्रोज आलम नवराज कररमत खुला 

५ १२३०९ अमर बहादुर तामाङ्ग लवरबहादुर रामकुमार खुला 

६ १२००७ अजुान कुमार राजबंशी हेपबहादुर चकातु खुला 

७ ११५३० अजूान नेम्वाङ हस्तराज दलबहादुर आ.ज. 
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क्र .सं.  दताम नं. उमे्मदिारको नाि बाबुको नाि बाजेको नाि 
छनौट भएको 

सिूि 

८ १०१६२ अलवनास पिाक रनबहादुर लालबहादुर खुला, आ.ज. 

९ १२२७२ आलशक राजवंशी लसवनाथ व्याङ्ठु खुला, आ.ज. 

१० १२०१४ आलशष लिलमरे खेमराज केदारनाथ खुला 

११ १०१४९ आलशष दजी देवेन्द्र दजी लवखाबहादुर खुला, दललत 

१२ १२०७७ आलशष बसे्नत खड्गबहादुर भक्तबहादुर खुला 

१३ १११३४ आलशषा राई रलवन राइा अखम्बका आ.ज. 

१४ १११२८ आलिन काकी खगेन्द्र कर्बहादुर खुला 

१५ १२१६४ ईन्द्रमाया पररयार गोपाल चुचे्च दललत 

१६ १०१०३ ईसा राई श्यामबहादुर दलबहादुर खुला, मलहला, आ.ज. 

१७ ११५०२ उजेश एकलतन वुखिराज आइतराज खुला 

१८ ११६५९ एड्शन लबिकमाा इािरबहादुर बललबर दललत 

१९ १२१३९ ओम प्रकाश खड्का लसताराम लललतबहादुर खुला 

२० ११५६६ कमल बहादुर शंकर लडकबहादुर वालकृष्ण खुला, दललत 

२१ १०१९२ कमललसंह राजवंशी मायाप्रसाद बेत्रा खुला, आ.ज. 

२२ १०२०९ कल्पना माझी लहरे साने मलहला, आ.ज. 

२३ ११६४३ कलवता उभरकोटी खड्गप्रसाद नरबहादुर मलहला, दललत 

२४ १२०७६ कुवेर ताजपुरीया सुन्दरलाल बलवीर आ.ज. 

२५ १०२०६ कृष्ण माझी 
डूम्वर बहादुर 

माझी 
हका बहादुर खुला, आ.ज. 

२६ ११०४९ केवल राई कालुबहादुर बजारङ्ग आ.ज. 

२७ १००७५ केशव कुमार कोईराला छत्रबहादुर लमनबहादुर खुला 

२८ ११०२८ केशव तामाङ्ग लबखाबहादुर धनराज आ.ज. 

२९ ११०३९ कोलपला लुईटेल खडानन्द अलवनारायर् खुला, मलहला 

३० ११५२७ कोलसना योक्पाङदेन दलकुमार लदलबहादुर मलहला 

३१ १०११३ गरे्श मोते दुगााबहादुर आशबहादुर दललत 

३२ १००६३ गोपाल सापकोटा नगेन्द्र लसताराम खुला 
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क्र .सं.  दताम नं. उमे्मदिारको नाि बाबुको नाि बाजेको नाि 
छनौट भएको 

सिूि 

३३ ११०९९ चन्द्र प्रकास दाहाल पहलमान अम्वरवहादुर खुला 

३४ १०१७५ टेकेन्द्र भूजेल कुल बहादुर खवास जहरबहादुर खुला, आ.ज. 

३५ ११६२७ तान्छोहाङ्ग तुम्वापो दलबहादुर टेकबहादुर खुला, आ.ज. 

३६ १११४६ तेन्जु मावोहाङ्ग ललमु्ब खेमबहादुर लदगाालसंह आ.ज. 

३७ ११५०४ लदपेन मेयोङवा ठाकुरप्रसाद लालबहादुर खुला, आ.ज. 

३८ १०११९ लदपेश कुमार राजबंशी टेकनारायर् कानु आ.ज. 

३९ ११०९२ लदपेश राई कुमार रामलजत खुला, आ.ज. 

४० १००३८ लदवश राई रैलाल लभमबहादुर आ.ज. 

४१ १०२५६ लदवश लवष्ट लबरबहादुर कर्ाबहादुर खुला 

४२ १०२३५ लदवस राजवंशी मनबहादुर पलपलसंह आ.ज. 

४३ १११४२ लदव्य शे्रष्ठ महेन्द्र पहमान खुला, आ.ज. 

४४ १०२३७ दुरा महर जयलसंह मानलसंह खुला, मलहला 

४५ १२०२५ दुगाा प्रसाद राजवंशी सत्यनारायर् हागा खुला, 

४६ ११६१७ देलबका आङदेमे्ब मंगललसंह जसराज मलहला 

४७ १००२६ देव कुमार ईवा खड्गबहादुर भक्तबहादुर खुला 

४८ १०२५४ देवेन्द्र कामी यामबहादुर भक्तबहादुर दललत 

४९ ११५७४ धनु आङदेमे्ब गोपालप्रसाद बालहाङ मलहला, आ.ज. 

५० १०१०६ धमेन्द्र गुरुङ्ग कृष्णबहादुर प्रतापलसंह खुला, आ.ज. 

५१ १२०२१ धु्रव बहादुर वसे्नत फलडन्द्रबहादुर भक्तबहादुर खुला, 

५२ १०११४ नलदप शे्रष्ठ राजकुमार बलबहादुर आ.ज. 

५३ ११११९ नयन्द्र तामाङ्ग कालीबहादुर गोकुलध्वज खुला, आ.ज. 

५४ १२१८५ नवराज बसे्नत कृर्बहादुर लडल्लीबहादुर खुला 

५५ १२०४३ नलवन भुजेल राजन भुजेल पदमबहादुर खुला, आ.ज. 

५६ ११०७१ नारायर् काकी ज्ञानबहादुर मतावलसंह खुला 

५७ १००६२ लनर कुमार लधमाल लवषु्णबहादुर जनकबहादुर आ.ज. 

५८ ११०६८ लनर माया तामाङ्ग रनबहादुर हका बहादुर खुला, मलहला 
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क्र .सं.  दताम नं. उमे्मदिारको नाि बाबुको नाि बाजेको नाि 
छनौट भएको 

सिूि 

५९ ११०९५ लनसल राई लथरबहादुर बखतबहादुर खुला, आ.ज. 

६० १००८० पदम बहादुर तामाङ्ग लवखाबहादुर श्यामलाल खुला, आ.ज. 

६१ ११५६५ पासाङ तामाङ्ग नरप्रसाद बुखिमान खुला 

६२ १११०९ पासाङ लामु शेपाा कमा कमा खुला, मलहला, आ.ज. 

६३ १००७२ पुर्ा बहादुर चौहान लक्ष्मीप्रसाद गुर्बहादुर खुला 

६४ १०२४६ पुष्प दनााल लक्षमर् चंखबहादुर खुला, दललत 

६५ १११३२ पृथ्वी समाल मन बहादुर समाल टेकबहादुर खुला 

६६ १०१८४ पेमा लामा सुयाबहादुर खड्गबहादुर खुला 

६७ १२०४७ प्रकाश खनाल बालमुकुन्द श्रलवल्ल खुला 

६८ ११५०९ प्रकाश पिाक खड्कध्वज मानध्वज खुला 

६९ १०१२४ प्रकाश बुढाथोकी गोपाल धनबहादुर खुला 

७० १२२४७ प्रकाश लोहार लतल्क अमृते खुला 

७१ १२२५९ प्रजन लविकमाा लतलबहादुर मानबहादुर खुला 

७२ १११२६ प्रलतक राई प्रलदप कुलबहादुर आ.ज. 

७३ ११६५३ प्रलदप बेिा चन्द्रमान बेिा मंगलबहादुर खुला 

७४ १२०५० प्रलदप शे्रष्ठ पे्रमकुमार लललतबहादुर खुला 

७५ १२१०१ प्रयास सुन्दास गजेन्द्र टंकबहादुर दललत 

७६ १२२२२ प्रलवन कुमाल रर्बहादुर शेरबहादुर खुला, आ.ज. 

७७ १०००७ पे्रम बहादुर दाहाल लडल्लीराम दाहाल दलबहादुर खुला 

७८ १०२८४ पे्रम सुवेदी पुर्ाबहादुर डम्बरबहादुर खुला 

७९ १०१८१ फलडन्द्र लतखिना लोकनाथ लटकाराम खुला 

८० १००७८ लफरोज अली रोशन अली शेर खुला 

८१ ११६०१ बसायीहाङ् केरुङ रूद्रप्रसाद जंगप्रसाद आ.ज. 

८२ ११०१२ बादल मगर शंकरबहादुर खड्गबहादुर खुला, आ.ज. 

८३ १२१६० बाल कुमार भारती नेत्रप्रसाद रलवलाल खुला 

८४ १०२८० लबक्रम कुमार माझी पालनलाल लजतन मधेशी, दललत 
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क्र .सं.  दताम नं. उमे्मदिारको नाि बाबुको नाि बाजेको नाि 
छनौट भएको 

सिूि 

८५ ११६५० लबजय काम्बाङ लदलप्रसाद हंशबहादुर आ.ज. 

८६ ११०२३ लबनोद राई भरत अमलबहादुर खुला, आ.ज. 

८७ १२२८६ लबशाल ितानी खड्गबहादुर बलबहादुर खुला 

८८ ११०१७ बुि लबर पुलामीमगर देशबहादुर बलबहादुर आ.ज. 

८९ १०११२ भूलमका पराजुली डाकमान नरबहादुर मलहला 

९० १२१६३ मदन कुमार राई मन कुमार राई केशरमान खुला 

९१ ११६२६ मन कुमार बेिा धनबहादुर महमलाल खुला, आ.ज. 

९२ १००३४ मलनराज तामाङ्ग नर बहादुर तामाङ्ग लदलबहादुर खुला, आ.ज. 

९३ १११०३ मलनला राई टेकबहादु खड्गबहादुर खुला, मलहला, आ.ज. 

९४ १२२१० मलनश माझी लमलन मानबहादुर खुला 

९५ ११०९१ मलनषा ललमु्ब नरबहादुर शूर्कबहादुर मलहला, आ.ज. 

९६ १२०८९ मने्दश राई चन्द्रबहादुर दलबहादुर खुला 

९७ १२१०८ मखम्बका ईलदङ्गो ललमु्ब लभमबहादुर रामबहादुर आ.ज. 

९८ ११६७४ मोहनराज बेिा पूर्ाकुमार नरध्वज आ.ज. 

९९ ११०३८ मोहनी साम्पाङ्ग राई लजतकुमार खम्बलसंह मलहला, आ.ज. 

१०० १०१०९ रंलजत कुमार राम पृथ्वीराज लवनोद मधेशी, दललत 

१०१ १२२१५ रलित राजवंशी देवेन लदपचनत खुला 

१०२ ११५०६ रालजव तुम्वापो मेिनाथ देवानलसंह आ.ज. 

१०३ १२३१७ राजु दजी लभमबहादुर हस्तबहादुर खुला 

१०४ १२११८ राजेन्द्र प्रसाद राजवंशी बसन्तकुमार कालाचन खुला 

१०५ ११०१५ रालधका गुरुङ्ग रामबहादुर लोकबहादुर मलहला 

१०६ १२२२९ ररजु शे्रष्ठ हररमहा गुवाजु मलहला 

१०७ १०००४ ररता गजमेर लव.क. पे्रमबहादुर धनराम मलहला, दललत 

१०८ १२२८० ररता दजी भक्तबहादुर कर्ाबहादुर मलहला, दललत 

१०९ ११०८० रेखा तामाङ्ग लवषु्ण पदमबहादुर मलहला, आ.ज. 

११० १०१७० रेवत बुढाथोकी कर्ाबहादुर लक्ष्मर् खुला 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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छनौट भएको 

सिूि 

१११ ११०६१ रोशन खम्दाक देउबहादुर नरबहादुर खुला 

११२ १११४३ रोशन तामाङ्ग पदमबहादुर रत्नबहादुर खुला, आ.ज. 

११३ १०१८६ रोशन राई जलबहादुर अलजतमान आ.ज. 

११४ १००३६ रोशन लवष्ट श्रीप्रसाद जगतबहादुर खुला 

११५ १००५० रोशन शे्रष्ठ भीमबहादुर पदमबहादुर आ.ज. 

११६ ११०३६ लक्ष्मी राई अिर बहादुर राई जगतबहादुर खुला, मलहला, आ.ज. 

११७ १२३०७ लक्ष्मी सापकोटा इान्द्रप्रसाद लवषु्णलाल मलहला 

११८ १११२२ लवकास लव.क. भक्तबहादुर बललवर दललत 

११९ १००९६ लवकेश मगर मानबहादुर नेत्रबहादुर खुला, आ.ज. 

१२० १२१५३ लवजय तामाङ्ग सेतुलाल दारालसह खुला 

१२१ १०१९६ लवध्यानन्द कुमार शमाा लक्ष्मी लालु मधेशी 

१२२ १०२३० लवलपन अलधकारी मेदनीप्रसाद हररप्रसाद खुला 

१२३ १११३७ लवलपन थापा लटकाराम कुवेरलसंह खुला, आ.ज. 

१२४ १०१५४ लववस गुरुङ्ग भलगमान नारायर्प्रसाद खुला, आ.ज. 

१२५ १००२४ लववेक मगर लडल बहादुर मगर कर्ाबहादुर खुला, आ.ज. 

१२६ १०२१९ लवशाल चौधरी सतनारायर् गुल्मी खुला, आ.ज. 

१२७ ११०२६ लवशाल ज्ञाङमी केशरबहादुर हका बहादुर खुला 

१२८ १११४४ लवशाल राई जशबहादुर पुष्पलाल खुला, आ.ज. 

१२९ १००८९ लवि राई अगमबहादुर पृथीबल खुला 

१३० १०२५९ संजय ताजपुररया सत्यलाल फागु खुला 

१३१ १०२८८ संजय ताजपुररया आलशलाल लडकारू आ.ज. 

१३२ १०२२७ संलजव खत्री मानबहादुर पदमबहादुर खुला 

१३३ ११६७६ सलजना राई सुजनकुमार हका बहादुर मलहला 

१३४ ११०९४ सनम गुरुङ्ग लवषु्णबहादुर पदमबहादुर खुला, आ.ज. 

१३५ ११०८३ सन्तोष मगर उदयबहादुर हररबहादुर खुला, आ.ज. 

१३६ १००६८ सन्तोष राजबंशी मनबहादुर गयालाल खुला, आ.ज. 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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छनौट भएको 

सिूि 

१३७ १०१३८ सन्तोष ललमु्ब हका जंग लजतबहादुर खुला, आ.ज. 

१३८ १००१९ सखन्दप काफे्ल पुष्कर धनबहादुर खुला 

१३९ ११६०७ सने्दश सापकोटा लवषु्णलाल चन्द्रलाल खुला 

१४० ११०६९ सलमर तामाङ्ग रामबहादुर नरबहादुर खुला, आ.ज. 

१४१ १२०६१ सलमर वराईली मलर्कुमार नेत्रबहादुर दललत 

१४२ १२३१३ सरर् कुमार राई पबन केशर राई भताध्वज खुला 

१४३ ११११८ सरन योङहाङ्ग ललमु्ब ठाकुरप्रसाद श्रीमान आ.ज. 

१४४ १२०५९ सरस्वलत तामाङ्ग शुक्रबहादुर कर्ाबहादुर खुला, मलहला 

१४५ ११५०१ सरोज जवेगु धनबहादुर सुखवगा आ.ज. 

१४६ १०२४१ सरोज शे्रष्ठ रामबहादुर भीमबहादुर खुला 

१४७ १०२१६ सलवना लुईटेल लवषु्णबहादुर उत्तमबहादुर खुला, मलहला 

१४८ १००७१ सागर गुरुङ्ग प्रगश खड्ग खुला, आ.ज. 

१४९ ११०७२ सागर बसे्नत लशव लडल्लीबहादुर खुला 

१५० १११२५ सारजन राई लवषु्णकुमार महालवर खुला, आ.ज. 

१५१ १२०४८ लसजाना तामाङ्ग रनबहादुर राजमान मलहला, आ.ज. 

१५२ १२२५५ सुजन तामाङ्ग बचे्च लटललङ्ग खुला 

१५३ १०२२९ सुजन राई लवकुमार छत्रबहादुर आ.ज. 

१५४ १०१९० सुजन ललमु्ब इान्द्रबहादुर कमलबहादुर खुला, आ.ज. 

१५५ १२१७५ सुलदप राई सीबहादुर सुपलाल खुला 

१५६ १००४९ सुलनता ललमु्ब देउराज इान्द्रबहादुर मलहला, आ.ज. 

१५७ ११५८६ सुलनल तुम्बापो राजमान महन्तलसंह खुला, आ.ज. 

१५८ १११२० सुलनल बालनया लजतबहादुर ताराबहादुर खुला 

१५९ ११५६३ सुमन दास एनकुमार लबखेबहादुर खुला, दललत 

१६० १२०६८ सुरज लाल राजवंशी एकतले महेशलाल खुला, 

१६१ ११०१३ सुरेन सुनुवार मंगलबहादुर कटकबहादुर खुला, आ.ज. 

१६२ ११०६७ सुरेश तामाङ्ग रनबहादुर हका बहादुर खुला, आ.ज. 
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सिूि 

१६३ ११६०९ सुरेश तामाङ्ग जंगबहादुर हका मान खुला, आ.ज. 

१६४ ११०८२ सुया मगर गंगाबहादुर जयबहादुर खुला, आ.ज. 

१६५ १००७७ सुवास काकी गोपाल दलबहादुर खुला 

१६६ ११५६० सुवास राई इान्द्रबहादुर बलबहादुर आ.ज. 

१६७ ११६१३ सोदुहाङ लसगु राजेन्द्र पदनलसंह खुला 

१६८ ११०६० सोनी तामाङ्ग दालादोजा टेकबहादुर मलहला, आ.ज. 

१६९ ११०६६ सोम बहादुर तामाङ्ग रनबहादुर हका बहादुर खुला, आ.ज. 

१७० ११००७ सोलवन नेम्वाङ्ग मैतराज पतनबहादुर आ.ज. 

१७१ १०१८० सौरब साहू गोपाल साहू बुिीनाथ खुला 

१७२ ११६१५ हंश राज लावती मनकुमार लोकप्रसाद आ.ज. 

१७३ १०२७२ लहतेश कुमार लसंह संजयकुमार रामचन्द्र खुला, मधेशी 

१७४ ११६१२ हेमराज लशगु हंशबहादुर गौरीप्रसाद खुला 

१७५ १०२६१ होम बहादुर काकी दलबहादुर मानबहादुर खुला 

 

द्रष्टव्य - 

 १. उत्तीर्ा उम्मेदवारहरूको समावेशी समूह सववकृत नामावलीको आधारमा हुवहु उतार गररएको छ ।   

 २. छनौट भएका उम्मेदवारहरूको सववतृत ववावथय परीक्षर्को समसत, समय र वथान नेपाली सेना, श्री नं. २१ बासहनी 

अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाले तोकेबमोसजम हुनेछ ।  

 

  

 होमनाथ सनरौला  नसवन काकी हरर प्रसाद पौडेल 

 ना.सु. ना.सु. शाखा असधकृत  

 


