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नेपाली सेना सैन्य पदको ललखित नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ८/०७७-७८, लिलतिः २०७७/०८/२३ 

 

 लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलामबाट ललइएको नेपाली सेनाको लव.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा 

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

परीक्षाबाट छनौट भइा लमलत २०७७/०८/१३ 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 परीक्षर् तथा अन्तवााताको लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैका जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारहरूले श्री नं. २१ बालिन अड्डा, भनाम केन्द्र, झापािा सम्पकम  गनमहुन समेत 

सम्बखित सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकालशत गररएको छ । 

 

सेवा - नेपाली सेना पद - सैन्य लव.नं. ०७६/७७/४२ 

ललखखत परीक्षा लमलत  - २०७७/०८/१३ नलतजा प्रकाशन गने कायाालय - लोक सेिा आयोग, इलाि कायामलय, इलाि 

 

लवज्ञापन नं. ०७६/७७/४२ 

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

माग पद संख्या ५२+३+५+१२+४+२=७८ ३ ९ १४ १३ ७ २ 

ललखखत परीक्षामा सखिललत 

संख्या 
१७१ 

लवसृ्तत स्वास्थ्य परीक्षर्को 

लालग छनौट भएको संख्या 
११० ० ४ ६४ १ ३ ० 

 

तपससल 

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

१ १११४२ अजित रािबंशी कुमर ज ंह रािबंशी लाल बहादरु रािबंशी खलुा,आि 

२ ११०३३ अन्िन जिश्वकमाा पदम लाल जिश्वकमाा रणश्वर जिश्वकमाा खलुा,दजलत 

३ ११४४३ अन्िली शाह राम शोजित शाह ररतलाल शाह खलुा,मजहला,मधेशी 

४ ११४१४ अमर मोक्तान   ेर बहादरु मोक्तान मनजिर मोक्तान खलुा 

५ १११८८ अजमर राई परूण कुमार राई हका  बहादरु राई खलुा,आि 

६ ११२५४ अरुण खिा  पदमलाल खिा  ििेुल दल बहादरु ििेुल खिा  आि 

७ ११०५६ अरुण डांगी  धनेन्र डांगी अटल बाहादरु डांगी खलुा 

८ ११२६४ अजिना  पन्धाक रन बहादरु पन्धाक लाल बहादरु पन्धाक खलुा,आि 
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क्र .सं.  दताम नं. उमे्मदिारको नाि बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूि 

९ ११०५२ अजिशेक काकी धन बहादरु काकी बल बहादरु काकी खलुा 

१० ११०८२ आईत बहादरु राई कमल कुमार राई पणूा बहादरु राई खलुा,आि 

११ ११३७८ आजशष तुम्बापो बदु्धराि तुम्बापो  ारध्िि तुम्बापो खलुा 

१२ ११२९५ उत्तम राििंशी जिरेन राििंशी पैख ूराििंशी खलुा,आि 

१३ ११२०१ उत् ब गरुुङ खगेन्र गरुङ नर बहादरु गरुुङ खलुा,आि 

१४ ११३०२ उपेन्र हाङजखम राई हाक बहादरु राई रण ध्िि राई खलुा,आि 

१५ १११६० उमेश श्रेष्ठ  न्त कुमार श्रेष्ठ खड्ग बहादरु श्रेष्ठ खलुा,आि 

१६ ११३५० एनो  जलम्ब ु ज ंह बहदरु जलम्ब ु  ेर बहादरु जलम्ब ु खलुा,आि 

१७ ११४६२ करुणा लुईटेल  लजलत प्र ाद लुईटेल महने्र प्र ाद लुईटेल खलुा,मजहला 

१८ ११०९५ कजिराि श्रेष्ठ जशिराि श्रेष्ठ लाल बहादरु श्रेष्ठ खलुा,आि 

१९ ११४२४ कामेश्वर राििंशी दलुुि चन्र रािबंशी बिरकला राििंशी खलुा,आि 

२० ११३८० जक न काम्बाङ चन्र प्र ाद काम्बाङ इनर बहादरु काम्बाङ खलुा 

२१ १११४९ जक न हाङ रुम्बा जलम्ब ु लाल प्र ाद हाङ रुम्बा जित बहादरु हाङ रुम्बा खलुा,आि 

२२ ११२७८ कोज   जलम्ब ु मन कुमार नाईदमे्बा जलम्ब ु मकर जलम्ब ु खलुा,आि 

२३ ११३९३ गौरि काकी फजलन्र काकी मान बहादरु काकी खलुा 

२४ ११४७२ चन्र बहादरु तामाङ जदल बहादरु तामाङ हका  बहादरु तामाङ खलुा,आि 

२५ ११११४ छत्र बहादरु मगर रािेन्र बहादरु मगर जतर्ा बहादरु मगर आि 

२६ १११४८ छत्र बहादरु श्रेष्ठ झमक बहादरु श्रेष्ठ मान बहादरु श्रेष्ठ खलुा 

२७ १११२१ जितेन्र रािबंशी इशिर ज ंह रािबंशी िात ुरािबंशी खलुा,आि 

२८ १११०४ जििन जगरी पणूा बहादरु जगरी लजलमान जगरी खलुा 

२९ ११००३ जटकाराम नपेाली ि  बहादरु नपेाली िक्त बहादरु नपेाली दजलत 

३० ११३७१ टेक बहादरु काकी गणशे बहादरु काकी यम प्र ाद काकी खलुा 

३१ ११४१९ टेक बहादरु खत्री बल बहादरु खत्री मान बहादरु खत्री खलुा 

३२ ११२२३ डम्बर बहादरु खत्री होम बहादरु खत्री केबलराम खत्री खलुा 

३३ १११०१ जडक बहादरु लकान्री पदम बहादरु कामी धन केशर कामी खलुा,दजलत 

३४ ११४०८ तुल बहादरु फागो राम बहादरु जलम्ब ु छत्र बहादरु फागो खलुा,आि 
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क्र .सं.  दताम नं. उमे्मदिारको नाि बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूि 

३५ ११३५७ दाजनएल ममुुा एतिार ममुुा चन्र ममुुा खलुा,आि 

३६ ११०९६ जदनराि िट्टराई कुिेरनार् िट्टराई खडानन्द िट्टराई खलुा 

३७ १११८१ जदनेश जतिारी जधरेन्र जिक्रम जतिारी खगेन्र जिक्रम जतिारी खलुा 

३८ ११२०३ जदपन कुमार श्रेष्ठ जदपक कुमार श्रेष्ठ गोपाल राि श्रेष्ठ खलुा,आि 

३९ ११४७८ दगुाा जलम्ब ु हका िंग जलम्ब ु खड्ग ज ं जलम्ब ु आि 

४० ११०२० दगुाा हुमागाई दउे कुमार हुमागाई श्री बहादरु हुमागाई खलुा 

४१ ११३६४ रोणपु बस्नते कुल कुमार बस्नते निाफ ज ंह बस्नते खलुा 

४२ १११७३ निराि फुयल रुर प्र ाद फुयल उमाकान्त फुयल खलुा 

४३ १११२९ नजिन चौधरी नगेन्र चौधरी हूल् ी चौधरी खलुा,आि 

४४ ११३४६ जनराि राई जित बहादरु राई दान बहादरु राई खलुा,आि 

४५ ११२९० जनरोि तामाङ पणूा बहादरु तामाङ दल बहादरु तामाङ आि 

४६ ११११० प्रताप जगरी अमतृ कुमार जगरी शेर बहादरु जगरी खलुा 

४७ ११२२७ प्रजदप बास्तोला िय प्र ाद बास्तोला दजेि प्र ाद बास्तोला खलुा 

४८ ११४३९ प्रदशे राई नन्दजबर राई िक्त बहादरु राई खलुा,आि 

४९ ११००६ जबिय  पौडेल राजिन्र कुमार पौडेल जदल बहादरु पौडेल खलुा 

५० ११०७० जिम कुमार राििंशी जबनाद कुमार राििंशी काजताक चन्र राििंशी खलुा,आि 

५१ ११००९ िपुेन्र खपाङ्गी मगर हका राि मगर महन प्र ाद मगर खलुा,आि 

५२ ११४०४ मंजम्िका इजदङ्गो जलम्ब ु जिम बहादरु जलम्ब ु राम बहादरु जलम्ब ु खलुा,आि 

५३ ११०७८ मन कुमार बस्नते जमन प्र ाद बस्नेत चन्र बहादरु बस्नते खलुा 

५४ ११२६३ मनिील तामाङ नबुा जछररङ तामाङ आईतज ंह तामाङ आि 

५५ ११०५७ मजन  काकी इश्वर बहादरु काक र्ा ठाकुर ज ह ंकाकी खलुा 

५६ ११२०८ मजन  श्रेष्ठ यिुराि श्रेष्ठ दल बहादरु श्रेष्ठ खलुा,आि 

५७ ११०९८ मनोि कटूिाल यिुराि कटूिाल  रु जिर कटूिाल खलुा 

५८ १११७६ मनोि कटे्टल कृष्ण िक्त कटे्टल जशििक्त कटे्टल खलुा 

५९ ११०९७ महशे तामाङ  रु जिर तामाङ राि मान तामाङ खलुा,आि 

६० ११२८८ जमलन खड्का ओजिराम खड्का छजिलाल खड्का खलुा 
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क्र .सं.  दताम नं. उमे्मदिारको नाि बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूि 

६१ १११४५ जमलन बढुाक्षते्री जिर बहादरु बढुाक्षते्री जिर बहादरु बढुाक्षते्री खलुा 

६२ ११४६५ जमलन शमेाा  न्त कुमार शमेाा पञ्च बहादरु शमेाा खलुा 

६३ ११२२१ जमलन  नुिुार पदमलाल  नुिुार टेक नार्  नुिुार खलुा 

६४ १११३४ मलुदबे रािबंशी जनरानन्द रािबंशी रुप चन्द रािबंशी खलुा,आि 

६५ १११९० यमनुा जलम्ब ु रुपधोि जलम्ब ु टेक बहदरु जलम्ब ु मजहला,आि 

६६ ११०७१ यिुराि श्रेष्ठ हस्त बहादरु श्रेष्ठ गणशे बहादरु श्रेष्ठ खलुा,आि 

६७ ११०३० रन्िीत बढुार्ोक  पदम बहादरु बढुार्ोक  िंगजिर बढुार्ोक  खलुा 

६८ ११४४६ रजिन्र तामाङ कणा बहादरु तामाङ जित बहादरु तामाङ खलुा,आि 

६९ ११३०१ राि अजधकारी बम बहादरु अजधकारी नर बहादरु अजधकारी खलुा 

७० ११०२३ राि कुमार दगंाल चडूामणी दगंाल प्रजतमान दगंाल खलुा 

७१ ११३४५ राि कुमार लाप्चा पणूा बहादरु लाप्चा रण बहादरु लाप्चा खलुा,आि 

७२ ११३११ राि ुतामाङ िक्त बहादरु तामाङ पणूा बहादरु तामाङत्र खलुा,आि 

७३ ११०८७ रािेश र्ापा गणशे बहादरु र्ापा ओजलक बहादरु र्ापा खलुा 

७४ १११६३ रािेश जलम्ब ु जिनोद कुमार जलम्ब ु आश बहादरु जलम्ब ु खलुा,आि 

७५ ११३०३ राधा रािधामी रजिलाल धामी  तेनारायण धामी मजहला,आि 

७६ ११०१३ राम कुमार दनिुार जििनलाल दनिुार लखनलाल दनिुार खलुा,आि 

७७ ११३६० ररिन डोटेल धमाराि डोटेल चन्र प्र ाद डोटेल खलुा 

७८ १११०७ ररतेश श्रेष्ठ तेि बहादरु श्रेष्ठ लोक बहादुू रू श्रेष्ठ खलुा,आि 

७९ ११३७२ रोमन काकी गणशे बहादरु काकी यम प्र ाद काकी खलुा 

८० ११४५० रो न जलम्ब ु कृष्ण बहादरु जलम्ब ु हका  बहादरु जलम्ब ु खलुा,आि 

८१ ११०७४ रोहन मगर रािकुमार मगर िय बहादरु मगर खलुा,आि 

८२ १११३२ लक्ष्मण मचे े  म्ि ुमचे े लोकमान मचेे खलुा,आि 

८३ ११२०६ लाक्पा तामाङ चन्र बहादरु तामाङ इन्र बहादरु तामाङ खलुा,आि 

८४ ११०३५ लाक्पा दोि ेतामाङ जनलम तामाङ मन बहादरु तामाङ खलुा,आि 

८५ १११४७ जिक्रम र्ापा जतर्ा बहादरु र्ापा जनल बहादरु र्ापा खलुा 

८६ ११२४२ जिक्रम राई िान ुिक्त राई िक्त्त बहादरु राई खलुा,आि 
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८७ ११४८० जििय कुमार  ाहू कन्हयैा  ाहू गंगा  ाहू खलुा 

८८ ११११६ जिज्ञ जलम्ब ु मन बहादरु जलम्ब ु नारानदल जलम्ब ु आि 

८९ १११२० जिबेक गरुुङ दल जिर गरुुङ  युा बहादरु गरुुङ खलुा,आि 

९० १११६१ जिमल बस्नेत खड्ग बहादरु बस्नते गञ्ि बहादरु बस्नते खलुा 

९१ ११४३७ जिि  गरुुङ िजगमान गरुुङ नारायण प्र ाद गरुुङ खलुा,आि 

९२ ११२३४ जििेक श्रेष्ठ िगत बहादरु श्रेष्ठ डम्बर श्रेष्ठ खलुा,आि 

९३ ११२५१ जिशन नेम्िाङ धन बहादरु जलम्ब ु लाल बहादरु जलम्ब ु खलुा,आि 

९४ ११२०० जिशाल शपेाां डम्बर बहादरु शपेाा पेम्बा शेपाा खलुा,आि 

९५ ११०२७ जिष्ण ुकुमार िस्नते अिम्बर बस्नेत नर बहादरु बस्नते खलुा 

९६ ११४८४ जशि कुमार जिष्ट इच्छाकुमार जिष्ट  इन्र बहादरु जिष्ट खलुा 

९७ १११२६ शेखर जधमाल जिखा बहादरु जधमाल जहदलु लाल जधमाल खलुा,आि 

९८ ११३१०  न्तोष ईङनाम जिम बहादरु ईङनाम अमर बहादरु ईङनाम खलुा 

९९ ११११९  जमर राई कृष्ण कुमार राई दउेमान राई खलुा,आि 

१०० ११३३८  रोि नपेाल गिेन्र नपेाल लक्ष्मी प्र ाद नेपाल खलुा 

१०१ ११०५४  रोि श्रेष्ठ दल बहादरु श्रेष्ठ लाल बहादरु श्रेष्ठ खलुा 

१०२ ११०४२  जलम िानमे जलम्ब ु चन्र प्र ाद फागो जलम्ब ु आश बहादरु फागो जलम्ब ु खलुा,आि 

१०३ १११५७  ागर काकी टेक बहादरु काकी राम बहादरु काकी खलुा 

१०४ ११३४०  ािन राई दउेमान राई हका  बहादरु राई खलुा,आि 

१०५ ११४५५  कु राि नेम्िाङ चपतेा नेम्िाङ माकुन ज ं नेम्िाङ खलुा 

१०६ ११२५७  िुन तामाङ श्याम बहादरु तामाङ िय बहादरु तामाङ खलुा,आि 

१०७ ११०३७  जुदप खत्री जडग बहादरु खत्री ईश्वरमान खत्री खलुा 

१०८ ११२४८  जुदप नेपाल पणूा बहादरु नपेाल रुर बहादरु नेपाल खलुा 

१०९ ११०५३  जुनराम जकस्कु कुमार जकस्कु ताला जकस्कु खलुा,आि 

११० ११०७५  जुनल अजधकारी मन बहादरु अजधकारी हका  बहादरु अजधकारी खलुा 

१११ १११३५  जुनल राई कृष्ण प्र ाद राई गंन्ि बहादरु राई खलुा,आि 

११२ ११४२१  मुन राई  न्तोष राई याम बहादरु राई खलुा,आि 
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११३ ११४७९  रेुन्र पौडेल  जतलराि पौडेल जिम प्र ाद पारै्डेल खलुा 

११४ १११५१  रेुन्र  ााँिा जटका प्र ाद  ािां आजगनार्  ािां खलुा,आि 

११५ ११०८६  िुा  र्ापा नारायण बहादरु र्ापा पदम बहादरु र्ापा खलुा 

११६ ११३२८  ोनाम तामाङ दोिे तामाङ जिर बहादरु तामाङ खलुा,आि 

११७ ११३१८  ौगात राई चतरुमान राई बल बहादरु राई खलुा,आि 

११८ ११४७०  ौरब ब ले नर बहादरु ब ेल मज ने ब ेल खलुा 

११९ ११०१९ हमेराि पकुिाल गणुराि पकुिाल लोक बहादरु पकुिाल खलुा 

 

द्रष्टव्य - 

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

 २. छनौट भएका उम्मेदवारहरूको सवस्तृत स्वास््य परीक्षर्को समसत, समय र स्थान नेपाली सेना, श्री नं. २१ बासहनी 

अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाले तोकेबमोसजम हुनेछ ।  

 

  

 नसवन काकी हरर प्रसाद पौडेल  श्याम कुमार राई 

                 ना.सु. के.प्र.  सन. कायाालय प्रमुख  

 


