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नेपाली सेना सैन्य पदको लललित नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. ०२/०७५-७६, लमलतिः २०७५/०४/२२ 

 

 लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कायाालय, इलामबाट ललइएको श्री भैरवीदल गण, ओलदन ब्यारेक, पााँचथर 

भनाा केन्रको सैन्य पदको देहायका लवज्ञापनमा श्री लिलदम मा.लव., लिलदम केन्रमा सञ्चालन भएको ्रतलतयोलगता्मक 

लललित परीक्षामा सलम्मललत १६७ जना उम्मदवारमध्ये न्यूनतम उत्तीणााङ्क ्रताप्त गने वणाानुक्रमअनुसार देहायका रोल 

नम्बर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरू लललित परीक्षामा उत्तीणा भएको व्यहोरा सम्बलन्धत सबैका जानकारीको 

लालग यो सूचना ्रतकाशन गररएको छ । साथै उम्मेदवारहरूले लललित परीक्षामा ्रताप्त गरेको अंक र शारीररक तन्दुरूस्ती 

परीक्षामा ्रताप्त गरेको अंक समेत जोडी कायम हुन आउने योग्यताक्रमानुसार लवस्तृत स्वास््य परीक्षणको लालग 

लनयमानुसार अलन्तम नामावली नेपाली सेनाको श्री भैरवीदल गण, ओलदन ब्यारेक, पााँचथरबाट ्रतकाशन हुने व्यहोरा 

समेत जानकारी गराइान्छ । 

 

सेवा - नेपाली सेना पद - सैन्य लव.नं. ०७४-७५/५४ 

लललित परीक्षा लमलत  - २०७५/०४/१९  नलतजा ्रतकाशन गने कायाालय - लोक सेवा आयोग 

  मेची अञ्चल कायाालय 

तपलसल 

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

१ ३८ अनुशा राई धनकुमार लालबहादुर िुला, आ.ज. 

२ १५६ ओम राज राई अजुानकुमार अलवसर िुला 

३ ३१५ कल्याण शे्रष्ठ नरेन्रकुमार गणेशबहादुर िुला, आ.ज. 

४ ३२८ कलवनन्द ललम्बु पुणाहाङ बललवर िुला, आ.ज. 

५ २४१ कुमार पौडेल िड्गबहादुर बौधमान िुला 

६ १०७ केशव गुरुङ नूमबहादुर उमबहादुर िुला 

७ १५२ गोपाल चन्द लडल्लीरमण लोकबहादुर िुला 

८ ३२ चेत ्रतसाद चापागांइ वेदकुमार मधुसोधन िुला 

९ ३२४ जनक पाण्डे टोपबहादुर कणाबहादुर िुला 

१० ३०५ टसी शेपाा लाक्पा पासाङ िुला 

११ ७२ लटकाराम ्रतधान हका बहादुर पदमलाल िुला, आ.ज. 

१२ ११८ तील बहादुर तामाङ्ग लटकाराम दलबहादुर िुला 
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१३ १०९ थमन पुन मगर हुनराम दलबहादुर िुला, आ.ज. 

१४ २८२ लदपक नेम्वाङ बलबहादुर लािजीत िुला, आ.ज. 

१५ १९० लदपेन्र कुमार यादव चन्दी चौधरीवलडयत िुला, मधेशी 

१६ १०१ लदल कुमार चोङवाङ लडकबहादुर लदलमान िुला 

१७ ४१ लदललप कुमार दाहाल रङग्रतसाद गणेश्रतसाद िुला 

१८ १८८ धनेन्र हाङसरुम्वा रामबहादुर धनबहादुर िुला 

१९ ३२१ नरेन्र रौले बुदे नन्दराम िुला, लप.के्ष. 

२० ३०३ नव राज गुरुङ ्ेरतमबहादुर शन्तलाल िुला 

२१ ११९ नलवन अलधकारी कुमार मुलिनाथ िुला 

२२ ३१७ लनर बहादुर शे्रष्ठ कृष्णबहादुर नरबहादुर िुला, आ.ज. 

२३ १४१ पशुाराम थापा हस्तबहादुर पदमबहादुर िुला 

२४ २१९ पासाङ शेपाा िुवा साङव ु गोरे िुला 

२५ १६२ पुणा कमल सेललङ सान्तबहादुर ध्वजलवर िुला, आ.ज. 

२६ २९ पुणाकुमार सुनुवार टेकबहादुर अगमबहादुर िुला, आ.ज. 

२७ २८४ ्रतलदप बेघा श्यामबहादुर पुणाबहादुर िुला 

२८ २६३ ्रतलदप भट्टराई अजूान िड्ग्रतसाद िुला 

२९ ६७ ्रतयास हाङसरुम्वा लतललवक्रम लचतनारायण िुला, आ.ज. 

३० २०९ ्रतलवन तामाङ नरबहादुर धनलजत िुला 

३१ १३९ बाललवकास घलता हके लके्ष िुला 

३२ १६ बुलि राज तूम्वापो लतल्रतसाद सहामान िुला, आ.ज. 

३३ २६ भवानी सुवेदी पदमलाल लटकाराम िुला 

३४ ८ लभम कुरुम्वाङ ओमबहादुर मनबहादुर िुला, आ.ज. 

३५ २११ लभम बहादुर साम्वा पुणाबहादुर कूवाननाथ िुला, आ.ज. 

३६ ७४ लभम बहादुर सेललङ रामबहादुर धोजलवर िुला, आ.ज. 

३७ ३०४ लभमसेन अलधकारी लललाबहादुर गम्भीरलसंह िुला 
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३८ १२ लभष्मराज दमाई कृष्ण बहादुर गोल्ठ िुला, दललत 

३९ ३३ मानलजत राई लवष्णुकुमार वमबहादुर िुला, आ.ज. 

४० ८५ माया ओझा िशुाराम गोलवन्द्रतसाद िुला 

४१ ७० लमलन केरुङ छत्र्रतसाद धन्रतसाद िुला, आ.ज. 

४२ २३६ मुस्कान पालुङवा धनबहादुर पुणाबहादुर िुला, आ.ज. 

४३ १४२ याम कुमार लदयाली भूपेन्रबहादुर पदमबहादुर िुला, दललत 

४४ ५८ युवराज िड्का कुमार लभमबहादुर िुला 

४५ १४४ युवराज बराल छत्रबहादुर कुलबहादुर िुला 

४६ ११२ युवराज सापकोटा ठाकुर्रतसाद पदमलाल िुला 

४७ १२५ योगेश ्रतसाई पुष्पराज अलग्न्रतसाद िुला 

४८ १६७ योगेश भण्डारी भताबहादुर नरनाथ िुला 

४९ १८१ रक्षा लनरौला मनबहादुर ज्ञानबहादुर िुला 

५० १८३ रमेश ित्री रणबहादुर लबिाबहादुर िुला 

५१ १५ रमेश मगर लटकाराम धनबहादुर िुला 

५२ ७९ रलवन हुमागाई पुष्प्रतसाद नन्दीकेशर िुला 

५३ २६७ राकेश बुढाथोकी तेजबहादुर िड्गबहादुर िुला 

५४ ६४ राजन मेयोङवा बुलिलवक्रम मनबहादुर िुला, आ.ज. 

५५ २९१ राजु ित्री मेघबहादुर गञ्जबहादुर िुला 

५६ २३७ लक्ष्मण मुलिया हका बहादुर मनबहादुर िुला, आ.ज. 

५७ २५३ लवक्रम तामाङ देउकुमार छवाङदोजे िुला 

५८ १८२ लवजय लावती देउमान भगीमान िुला, आ.ज. 

५९ ३२५ लवर बहादुर िड्का टोपबहादुर साकूा  िुला 

६० १२९ लवरेन्र मेयोङवा पृलथ्रतसाद जगतबहादुर िुला, आ.ज. 

६१ २२८ लवशाल देवान नेत्रबहादुर पुणाबहादुर िुला, आ.ज. 

६२ ४३ शंकर शे्रष्ठ वमबहादुर सलबहादुर िुला 
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६३ २५१ शंकर सम्वाहाम्िे छत्रबहादुर लैनबहादुर िुला 

६४ २०२ शुसन राई गौरमान लजतबहादुर िुला 

६५ ९७ संजय राई हेमकुमार लभमकुमार िुला 

६६ ६९ संलन्जव राई ्ेरतमकुमार लटकाराम िुला, आ.ज. 

६७ २६४ सलबता लव.क. गणेशकुमार लशवलाल िुला, दललत 

६८ ३३० समर शेमाा इन्रबहादुर कालीबहादुर िुला 

६९ ५५ लसकुम नेम्वाङ गणेशबहादुर लभमबहादुर िुला, आ.ज. 

७० २१४ लसमा तामाङ नरबहादुर लोकबहादुर िुला 

७१ ३०९ सुजन गुरुङ लिलबहादुर कूलबहादुर िुला 

७२ ३५ सुलदप राई पुड्काबहादुर याम्रतसाद िुला 

७३ ५९ सुलदप राई चन्रमान दमबहादुर िुला 

७४ २४८ सुलनल कटुवाल अम्वीरबहादुर लटकाराम िुला 

७५ २९३ सुन्दर सम्वाहाम्िे डेलगन्र गोरे िुला 

७६ १०६ सुमन चौधरी मैतुराम मंगल्रतसाद िुला, आ.ज. 

७७ २८९ सुरेश लवष्ट मलनदत्त हरदेव िुला 

७८ ३१६ सुवास चन्र सेमाा बुलि्रतसाद धनबहादुर िुला 

७९ १८ सुवास ललम्बु चेतबहादुर चत्तुरबहादुर िुला 

८० २८० होमराज दजी सने पुणाबहादुर िुला, दललत 

 

रष्टव्य - 

 १. दताा नं .१४६ र २४३ का उम्मेदवारले उत्तरपुलस्तकामा "लक" उल्लेि नगरेको हुाँदा लनजहरूको उत्तरपुलस्तका 

रि गररएको छ ।  

 २. उत्तीणा उम्मेदवारहरूको समावेशी समूह लस्वकृत नामावलीको आधारमा हुवहु उतार गररएको छ ।   

 

 

 होमनाथ लनरौला  राजकुमार अलधकारी जनादान कटे्टल  

 ना.सु. के.्रत. शािा अलधकृत 


