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नेपाली सेना सैन्य पदको लललित नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. ९३/०७४-७५, लमलतिः २०७४/१२/१२ 

 

 लोक सेवा आयोग, मचेी अञ्चल कायाालय, इलामबाट ललइएको श्री पशपुलिप्रसाद गण, गलिथमु्का, इलाम भर्ाा केन्द्रको 

सैन्द्य पदको दहेायका लवज्ञापर्मा श्री आदशा मा.लव., इलाम केन्द्रमा सञ्चालर् भएको प्रलियोलगिात्मक लललिि परीक्षामा सलम्मललि 

१२७ जर्ा उम्मदवारमध्ये न्द्यरू्िम उत्तीणााङ्क प्राप्त गर्े वणाार्कु्रमअर्ुसार दहेायका रोल र्म्बर िथा र्ाम, थर भएका उम्मदेवारहरू 

लललिि परीक्षामा उत्तीणा भएको व्यहोरा सम्बलन्द्िि सबैका जार्कारीको लालग यो सचूर्ा प्रकाशर् गररएको छ । साथै उम्मदेवारहरूले 

लललिि परीक्षामा प्राप्त गरेको अकं र शारीररक िन्द्दरुूस्िी परीक्षामा  प्राप्त गरेको अकं समेि जोडी कायम हुर् आउर्े 

योग्यिाक्रमार्सुार लवस्ििृ स्वास््य परीक्षणको लालग लर्यमार्सुार अलन्द्िम र्ामावली र्ेपाली सेर्ाको श्री पशपुलिप्रसाद गण, 

गलिथमु्का व्यारेक, इलाम बाट प्रकाशर् हुर्े व्यहोरा समिे जार्कारी गराइान्द्छ । 

 

सेवा - नेपाली सेना पद - सैन्य लव.नं. ०७४-७५/४१ 
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  मेची अञ्चल कायाालय 

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

१ २२६ अजय राई िर्बहादरु र्रबहादरु आ.ज. 

२ २२३ अजया राई मर्वीर हका बहादरु िलुा 

३ १९८ अर्म राई चन्द्रकुमार लक्ष्मण आ.ज. 

४ २४० अलर्ल अयााल गोपीकृष्ण लक्ष्मीप्रसाद िलुा 

५ ८१ अलर्शा राइा र्ेन्द्रबहादरु भवुर्कुमार मलहला 

६ २६० अन्द्जार् िामाङ्ग मार्लसंह प्रेमकुमार िलुा 

७ ३५० अशोक कुमार लुङ्गेली फसाबहादरु टेकबहादरु िलुा 

८ ३५१ अशोक ललम्बु लजवर्कुमार श्रीमार् िलुा 

९ ३२ उत्तम कुमार आङ्गबो लभमबहादरु भिाबहादरु आ.ज. 

१० ८५ औगाि थेबे िड्गबहादरु र्रध्वज आ.ज. 

११ ३७६ कल्याण श्रेष्ठ र्रेन्द्रकुमार गणशेबहादरु आ.ज. 

१२ ३३६ कलव आङदमे्बे कमार् र्रबहादरु िलुा 

१३ ७१ कलवर् िामाङ्ग िर्बहादरु छलवलाल आ.ज. 

१४ २७९ लकरण दउेसाली भक्त्त्तकुमार लजिध्वज आ.ज. 
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१५ २९२ कुसमु र्ेम्वाङ्ग वीरबहादरु श्रीप्रसाद मलहला/आ.ज. 

१६ २३२ गगंा बहादरु ललम्बु टेकबहादरु िर्बहादरु िलुा 

१७ १५५ छन्द्दरुाम िलिवडा िगशे्वर केदारर्ाथ िलुा 

१८ ६३ लछररङ्ग येल्म ु लर्मा पञ्चलवर िलुा 

१९ २३५ जोर् ललम्ब ुयोङहाङ्ग दलबहादरु लबिाबहादरु िलुा 

२० २८ लटकाराम प्रिार् हका बहादरु पदमलाल आ.ज. 

२१ ३४० टेक बहादरु गजाा मगर ईन्द्रबहादरु वीरबहादरु आ.ज. 

२२ ३४४ टेकराज सवुदेी केशरबहादरु भक्तबहादरु िलुा 

२३ २६६ लडलल्लराम लदयाली टेकबहादरु चन्द्रबहादरु दललि 

२४ २९८ डोल्मा िामाङ्ग यमबहादरु कुलबहादरु मलहला 

२५ २९१ लदर्ेश राई ईन्द्रबहादरु मर्बहादरु िलुा 

२६ ३६६ लदप्सर् र्ेम्वाङ्ग हसंमार् पञ्चदल िलुा 

२७ २१३ लदवस कट्टेल लललाराम र्न्द्दलाल िलुा 

२८ ७ दउे कुमार राइा गजामार् सन्द्िबहादरु आ.ज. 

२९ ३०० िर्लजि राई आसमार् माईिालसंह िलुा 

३० १०६ र्म्रिा राइा दलबहादरु लडल्लीप्रसाद मलहला 

३१ ३१६ र्बुा िामाङ्ग पणुाबहादरु जगंबहादरु िलुा 

३२ ३१७ लर्मा िामाङ्ग चन्द्रबहादरु जगंबहादरु िलुा 

३३ ८८ लर्राज दवेार् चक्रबहादरु बलूिलाल िलुा 

३४ ४१९ पदम राउि िेजबहादरु लालबहादरु िलुा 

३५ २२१ प्रलिमा योङहाङ्ग िर्बहादरु शरेबहादरु मलहला/आ.ज. 

३६ २४९ प्रवशे िामाङ्ग लभमबहादरु दलबहादरु िलुा 

३७ ४२९ प्रेम कुमार सेललङ्ग शान्द्िबहादरु ध्वजवीर आ.ज. 

३८ २७१ मलर्िा राई मलण क्त्याम्पा मलहला/आ.ज. 

३९ १५१ मर्ोज काकी लोकबहादरु रत्र्बहादरु िलुा 
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४० ३३८ मर्ोज चालम्लङ्ग अमरबहादरु पणुाबहादरु िलुा 

४१ ३६८ महशे िड्का लवष्णहूरर पदमबहादरु िलुा 

४२ २६४ मिे बहादरु काकी गगंबहादरु पदमबहादरु िलुा 

४३ २७ यजुल चेमजोङ्ग मलचन्द्र लभमबहादरु आ.ज. 

४४ २१६ योगने्द्र काकी ज्ञार्बहादरु ठाकुरलसंह िलुा 

४५ ७२ योवार् राइा लदललपकुमार मर्बहादरु िलुा 

४६ २३६ रलञ्जिा ललम्बु साकीमार् भवुर्प्रसाद मलहला/आ.ज. 

४७ ३९४ रलबर् र्ेपाली िेजबहादरु लालबहादरु दललि 

४८ ४१४ रस बहादरु मगर कृष्णबहादरु डम्बरबहादरु आ.ज. 

४९ ४११ राजकुमार राई सयुाबहादरु हकैम िलुा 

५० ४२४ राजने्द्र काकी मोहर्बहादरु चेिबहादरु िलुा 

५१ ४१५ रीिा िामाङ्ग हसंबहादरु भक्तबहादरु मलहला 

५२ ७५ लक्ष्मण राइा पदमबहादरु िम्बलसंह िलुा 

५३ ६१ लविार् श्रेष्ठ कणाबहादरु रणबहादरु आ.ज. 

५४ ३६७ लवलर्िा राई असलीमार् चन्द्रबहादरु मलहला 

५५ १८३ लवमल साउदरे् मार्बहादरु चन्द्रबहादरु िलुा 

५६ १४४ लवशाका राई लभमध्वज कृष्णमार् मलहला 

५७ २५९ लवशाल थेबे िमाध्वज हूिबहादरु िलुा 

५८ २८० लवशाल राई जशबहादरु पषू्पलाल िलुा 

५९ १८४ सकुर् थेबे िमाप्रसाद मकर्ध्वज िलुा 

६० ९८ सञ्जय मलुिया िमबहादरु डम्बरबहादरु िलुा 

६१ ३८९ सन्द्जय अलिकारी दर्वुार र्ार्ीबाबु बालचन्द्द आ.ज. 

६२ २१ सलन्द्जव राइा िर्बहादरु पञ्चबहादरु िलुा 

६३ २८९ सन्द्दशे राई मार्बहादरु डम्बरबहादरु िलुा 

६४ ३४३ सलबर्ा ललम्बु छत्रबहादरु पदमबहादरु मलहला 
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६५ ३३३ सार् कुमार ललम्बु ईन्द्रबहादरु िेलृीप्रसाद आ.ज. 

६६ ९९ सलुर्ल पन्द्थाक रणबहादरु चन्द्रबहादरु िलुा 

६७ ७६ सलुर्ल राइा र्ेत्रबहादरु लजिमार् िलुा 

६८ ४०८ समुर् काकी उत्तमबहादरु लालबहादरु िलुा 

६९ २९ समुर् गरुूङ्ग परु्मार् भक्तबहादरु आ.ज. 

७० २४१ सरुज वम्जर् िामाङ्ग कालमुार् सरुबहादरु आ.ज. 

७१ ३८२ सरेुन्द्र थारु िशुीराम कल्लू आ.ज. 

७२ ३५९ सरेुन्द्र सेमाा पणुाबहादरु सयुाबहादरु आ.ज. 

७३ ३३९ सरेुश मगर र्रबहादरु सहदवे िलुा 

७४ ३३४ ससुर् वगेा ललम्बु काजीमार् बलबहादरु आ.ज. 

७५ ४०७ सोम रार्ी राई लदलबहादरु ररिीमार् मलहला 

७६ ३९८ सौरब िामाङ्ग मर्कुमार र्रबहादरु िलुा 

७७ ३२२ लस्मिा राई सकुबहादरु सरुमार् मलहला/आ.ज. 

७८ ३७५ हसंराज सेमाा ललम्बु टोबहादरु कणाबहादरु िलुा 

७९ १६ हरर िड्का डम्बरबहादरु केदारमार् िलुा 

८० ३९३ हररशलसंह बडाल वीरलसंह रामलसंह िलुा 

 

 

 लदपेन्र लवक्रम लज.सी. होमनाथ लनरौला जनादान कटे्टल  

 के.प्र. ना.सु. शािा अलधकृत 

 




