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नेपाली सेना सैन्य पदको ललखित नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १७/०७६-७७, 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. भीिकाली गुल्म, तापे्लजुङ्ग भनाा केन्द्रबाट शारीररक तन्दुरूस्ती परीक्षाबाट छनौट भइा 

लमलत २०७६/०६/११ गते श्री पालिभरा बहुिुिी क्याम्पस, तापे्लजुङ्ग केन्द्रमा सञ्चाललत प्रलतयोलगतात्मक ललखखत 

परीक्षामा सखिललत उिेदवारहरूमधे्य वर्ाानुक्रमअनुसार देहायका दताा नं./रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका 

उिेदवारहरू ललखखत परीक्षामा उत्तीर्ा भइा श्री भीमकाली गुल्म, तापे्लजुङ्गमा हुने लवसृ्तत स्वास्थ्य परीक्षर्को लालग छनौट 

भएको व्यहोरा सम्बखित सबैका जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारहरूले श्री 

भीमकाली गुल्म, भनाा केन्द्र, तापे्लजुङ्गमा 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 सेवा आयोग, इलाि कायाालय 

 

लवज्ञापन नं. ०७६/७७/०१ 

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

माग पद संख्या 
२७+६+१ 

+१+१=३६ 
५ ७ ६ ३ १ १ 

ललखखत परीक्षामा सखिललत संख्या १२४ 

लवसृ्तत स्वास्थ्य परीक्षर्को लालग 

छनौट भएको संख्या 
५२ १० १५ - २ - - 

 

तपससल 

क्र .सं.  दताा नं. उम्मेदवारको नाम बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

१ १३२१३ अनुपा गुरुङ्ग ?b|axfb"/ O{Gbaxfb"/ मलहला 

२ १३१८० अमृता राई s"df/ rGbaxfb"/{ खुला, मलहला 

३ १३२८६ एस  .लप राई  nIdLk|;fb wgaxfb"/ खुला, आ .ज.  

४ १३१९५ कञ्चङ ललवाङ ललमू्ब ;"/]z ;"saxfb"/ खुला 

५ १३०१८ कलवता तामाङ्ग p/u]g !fgaxfb"/ खुला, मलहला 

६ १३०४५ कृष्ण गौतम /fdk|;fb ;j{lht  खुला 

७ १३०४९ गंगाराम अन्छङवो ललमू्व dgjxfb"/ ]̂sjxfb"/ खुला 
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क्र .सं.  दताा नं. उम्मेदवारको नाम बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

८ १३२४५ घनश्याम बराल lvgklt a/fn nlIdk|;fb खुला 

९ १३२१२ चन्द्र शेपाा /fd a= z]kf{ bft]Daf खुला 

१० १३२९० चन्द्रमलर् गौतम  o"jk|;fb /fdk|;fb खुला 

११ १३१४३ लजत बहादुर भट्टराई lxdfno plh/dfg खुला 

१२ १३१५० टामन बराइली nlntaxfb"/ s"j]/Wjh खुला 

१३ १३१८९ लटकाराम गुरुङ्ग cfO{taxfb"/ ledaxfb"/ खुला, आ .ज.  

१४ १३११४ टेक बहादुर ललमू्ब bnaxfb"/ s]ank|;fb खुला 

१५ १३१३४ लतल कुमार लवष्ट v*\uaxfb"/ v*\ul;+x खुला 

१६ १३१७८ दावा लछररङ शेपाा ldªdfUofa" l%l/éy"Gb"g आ .ज.  

१७ १३०९९ लदनेश भट्टराई  k|z"/fd k]|daxfb"/ खुला 

१८ १३०८३ लदव्या यावागु cd[ts"df/ lhtaxfb"/ खुला, मलहला 

१९ १३२०६ धन बहादुर तामाङ्ग ledaxfb"/ nfnaxfb"/ आ .ज.  

२० १३०२५ धन वहादुर शे्रष्ठ v*uaxfb"/ dfgaxfb"/ खुला 

२१ १३०८१ लनजन ललमू्व anaxfb"/ ledaxfb"/ खुला, आ .ज.  

२२ १३०४७ लनमा शेपाा t]GhL km"jf{bfjf खुला, आ .ज.  

२३ १३०८४ लनम्सा तवेवुङ ofdaxfb"/ z]/axfb"/ मलहला 

२४ १३२६४ लनसाम ललमू्ब k")f{axfb"/ df]ltaxfb"/ खुला, आ .ज.  

२५ १३१२९ पासाङ चुनु्डक शेपाा g"k{" t]lGhª खुला 

२६ १३१३२ पुजन जोगी l*NnL/fd z]/axfb"/ खुला 

२७ १३०६७ पेम्बा शेपाा km"k"%]tg kf;fé खुला, आ .ज.  

२८ १३०९२ प्रकाश कटुवाल kbdaxfb"/ wgdfg खुला 

२९ १३१५८ प्रकाश पालूङवा /fdk|;fb *Da/axfb"/ खुला, आ .ज.  

३० १३१४६ प्रलदप ओख्राबू ljng bnfgl;+x खुला 

३१ १३०३७ प्रलमस ललमू्व z"qm/fh s"njxfb"/ आ .ज.  
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क्र .सं.  दताा नं. उम्मेदवारको नाम बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

३२ १३२८४ पे्रलमका ललमू्ब ljhok|tfk ds/Wjh खुला, मलहला 

३३ १३०६९ बसन्त फागो k|sfzrGb| b]zaxfb"/ आ .ज.  

३४ १३१८८ भव गुरुङ्ग ;"saxfb"/ uf]b] u"?é आ .ज.  

३५ १३२५१ लभमराज तामाङ्ग dfgaxfb"/ cfzdfg खुला 

३६ १३२४० यसोदा सावा ललमू्ब k")f{xfª k]gLxfª खुला, मलहला 

३७ १३१३० याम बहादुर कटुवाल  u)f]zaxfb"/ ;lGt/fd खुला 

३८ १३२३९ रन्जु ललमू्ब wgjL/ lhtaxfb"/ खुला, मलहला 

३९ १३२१५ रमेश तामाङ्ग dgk|;fb t]haxfb"/ खुला, आ 

४० १३०८९ रेखा ललमू्व b]ps"df/ dl)fs"df/ मलहला 

४१ १३०९१ रोशन अलधकारी df]xgk|;fb wd{gGb खुला 

४२ १३१९६ रोशन ललवाङ ललमू्ब /)faxfb"/ g/axfb"/ खुला 

४३ १३२९८ लवकाश आङबूहाङ ;"v/fh b"uf{k|;fb खुला 

४४ १३२२३ लवरमान ललमू्ब ;~rnfn bnaxfb"/ खुला 

४५ १३२८९ लववेक राई  eQmaxfb"/ /gaxfb"/ खुला, आ .ज.  

४६ १३२७४ लवशाल पौडेल  lji)f"s"df/ adaxfb"/ खुला 

४७ १३००१ लवषु्ण लतवारी lbnk|;fb O{Gb|k|;fb खुला 

४८ १३०२६ लशक्षा राई uf]/] /fdaxfb"/ मलहला 

४९ १३२७५ लशलशर ललमू्ब ltnaxfb"/ et{jL/ खुला 

५० १३११३ श्याम बहादुर राउत nfnaxfb"/ !fgaxfb"/ खुला 

५१ १३१९८ संलगता उदास wgaxfb"/ k|]dnfn खुला, मलहला 

५२ १३१९० सञ्जीव वागे्ल b"uf{k|;fb u"?eQm खुला 

५३ १३०९७ सन्जलवर लव .क.  x:taxfb"/ >Lnfn खुला 

५४ १३०७९ सलमर राई ;GtjL/ wgaxfb"/ आ .ज.  

५५ १३१११ सरोज तमाङ्ग ;naxfb"/ k|]daxfb"/ खुला 
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५६ १३१२१ सागर ललमू्ब anaxfb"/ ltnaxfb"/ खुला 

५७ १३१३८ सागर सेनु्चरी pbogf/fo)f g/axfb"/ खुला, दललत 

५८ १३२९४ साजन ललमू्ब b]pdfg ledaxfb"/ खुला 

५९ १३२१९ साजन साकी b"Uff{axfb"/ /Tgaxfb"/ दललत 

६० १३०१९ सानुकुमार थलङ्ग j"w/fh jnaxfb"/ खुला, आ .ज.  

६१ १३२४९ सुकमांया शेपाा bf]h]{ lgdfl;ªuL खुला, मलहला 

६२ १३१३६ सुमन लाङवा ललमू्ब s)f{k|;fb %qaxfb"/ खुला 

६३ १३२३४ सेसेहाङ नाल्वो ltnaxfb"/ /tgaxfb"/ खुला, आ .ज.  

 

द्रष्टव्य - 

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

 २. छनौट भएका उम्मेदवारहरूको सववतृत ववाव्य परी्षणर्को समसत, समय र वथाान नेपाली सेना, ्ी भीमकाली 

गुल्म, ताप्लेजुङ्गले तोकेबमोसजम हुनेछ ।  

 

 

 होमनाथा सनरौला  नसवन काकी हरर प्रसाद पौडेल 

 ना.सु. ना.सु. शाखा असधकृत  


