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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ४२/०७६-७७ लमलत २०७६/६/१४ गते 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर २०७६/७७/०४ (खलुा तथा समावेशी), सैन्य ड्राइभर पदमा नपेाली सेना, भनाा छनौट 

लनदेशनालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट ललखखत परीक्षाका लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लमलत 

२०७६/६/१० गते सञ्चालन भएको प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षामा सखम्मललत जम्मा ८८ जना उम्मेदवारहरुमध्ये 

वर्ाानकु्रमानसुार देहायका दताा/रोल नम्वर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु ललखखत परीक्षामा उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखन्धत 

सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

वकलसमः खलुा मवहला आ.ज. मधेशी दललत वप.क्ष.े सन्तलत जम्मा 

ववज्ञापन भएको माग पद संखयाः   २१ ३ ६ ५ ३ १ १ ४० 

हाल कायम भएको माग पद संखयाः ३० ० ६ ० ३ १ 0 ४० 

ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संखयाः ८८ 

ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएको सखयाः ६० ० १२ ० ३ २ ० 

 

व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 1101 अजय पोख्रले बोधीराम माधवप्रसाद खलुा 

2 1035 उपास थापा मगर एकबहादरु लडलबहादरु खलुा 

3 1150 उमेश अलधकारी लोकनाथ खडानन्द खलुा 

4 1128 ऋवि राम थारु लसताराम काशीराम खलुा,आ.ज. 

5 1026 कुन्जे थापामगर बेलबहादरु ज्ञाने खलुा,आ.ज. 

6 1087 कोअलडनेटर अलधकारी पेशलकुमार शान्तीलाल खलुा 

7 1183 क्षेत्र बहादरु शे्रष्ठ वटकाराम टोपनारायर् खलुा,आ.ज. 

8 1166 गंगालाल शे्रष्ठ जदु्धनारायर् लक्ष्मीनारायर् खलुा 

9 1117 गरे्श अलधकारी लतलकबहादरु रुद्रबहादरु खलुा 

10 1198 गोववन्द बढुाथोकी रुद्रबहादरु ददलबहादरु खलुा 

11 1118 जीवन शे्रष्ठ गोपालबहादरु बलबहादरु खलुा 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

12 1092 ददपक खलतवडा हररकुमार चडुामखर् खलुा 

13 1085 ददपक शे्रष्ठ खशवप्रसाद चन्द्रबहादरु खलुा 

14 1013 देवेन्द्र थापा मोहनलाल हस्तबहादरु खलुा,आ.ज. 

15 1024 धन प्रसाद पराजलुी ताराप्रसाद लोकनाथ खलुा 

16 1217 लधरेन्द्र अलधकारी मायाराम पजै खलुा,वप.क्षे. 

17 1025 नमराज अलधकारी समप्रसाद दाताराम खलुा 

18 1165 नवराज दवुाडी बाबरुाम राजबहादरु खलुा 

19 1077 नवराज फुयाल यमबहादरु कृष्र्बहादरु खलुा 

20 1160 पकुार लामा रामकृष्र् सन्तराम खलुा 

21 1068 पसु्कर आले मगर होमबहादरु गरे्शबहादरु खलुा 

22 1005 पेशल दाहाल लतलक टंकबहादरु खलुा 

23 1017 प्रददप पलुामी मगर बधुबहादरु लालबहादरु खलुा 

24 1082 प्रमोद लसटौला ववलेन्द्र रुद्रबहादरु खलुा 

25 1152 प्रमे कुमार लथङ श्रीलाल ज्ञानबहादरु खलुा,आ.ज. 

26 1020 बसन्त तामाङ्ग कान्छा सोमबहादरु खलुा 

27 1042 लबजय बयलकोटी रामबहादरु लडलबहादरु खलुा,दललत 

28 1159 लबनोद पराजलुी बलबहादरु पूर्ाबहादरु खलुा 

29 1016 लबस्मलाल पररयार गने नन्द खलुा,दललत 

30 1022 बखृ राज लगरी रामचन्द्र सरदन खलुा,वप.क्षे. 

31 1038 लभमसेन फुयाल मेखबहादरु हका बहादरु खलुा 

32 1075 भवुन भजेुल केशरबहादरु कववरबहादरु खलुा,आ.ज. 

33 1108 मदन वव.क. रनबहादरु बारुले खलुा,दललत 

34 1009 मनोज कुमार तामाङ्ग कववन्द्र नरमान खलुा,आ.ज. 

35 1163 मनोज बोगटी अलडमान प्रमेबहादरु खलुा 

36 1002 माधव पौडेल इमप्रसाद पदमपानी खलुा 

37 1074 लमन कुमार काकी माधवबहादरु जगतबहादरु खलुा 

38 1004 लमलन जगाा मगर कमलबहादरु फत्तबहादरु खलुा 

39 1179 लमस्टर थापा मगर टेकबहादरु ओमबहादरु खलुा 
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व.क्र.नं. दताा/रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

40 1069 रखन्जत सनुार रुद्रबहादरु मंगलबहादरु खलुा 

41 1080 रववन उप्रतेी शम्भपु्रसाद गोववन्दप्रसाद खलुा 

42 1065 राजन चौधरी राजेन्द्र लसताराम खलुा,आ.ज. 

43 1100 राजीव राई दनवुार पदमबहादरु भगल ु खलुा,आ.ज. 

44 1182 रामचन्द्र के.सी. मखनबहादरु देववबहादरु खलुा 

45 1214 लक्ष्मर् गरुुङ कृष्र्बहादरु रुद्रबहादरु खलुा,आ.ज. 

46 1147 ललला बहादरु खिलमरे मानबहादरु बमबहादरु खलुा 

47 1032 ववकास साकी हरर दले खलुा 

48 1144 ववनोद खिलमरे भवनाथ प्रभनुाथ खलुा 

49 1129 ववनोद दंगाल केदारनाथ खडानन्द खलुा 

50 1190 ववष्र् ुथापामगर लेखतलसं रत्नबहादरु खलुा 

51 1158 खशवचन्द्र जंग राई अमतृकुमार चतरुमान खलुा,आ.ज. 

52 1122 सन्तोि लम्साल खखलनाथ पषु्पलाल खलुा 

53 1125 सरोज पाण्डे टंकराज जीवलाल खलुा 

54 1207 सरोज बस्नेत नेत्रबहादरु हस्तबहादरु खलुा 

55 1040 सागर तमाङ ववष्र्कुुमार रामबहादरु खलुा 

56 1010 सयुा बहादरु थापामगर भक्तबहादरु गजबहादरु खलुा 

57 1161 सखुशल बढुाथोकी टुनाध्वज ववरबहादरु खलुा 

58 1169 सोम बहादरु शे्रष्ठ चन्द्रबहादरु वहराबहादरु खलुा,आ.ज. 

59 1193 स्वनत कुमार बस्नेत रुद्रबहादरु जयबहादरु खलुा 

60 1141 हरर बहादरु अलधकारी शेरबहादरु लडलबहादरु खलुा 
 
 

 

द्रष्टव्य-  

 सैलनक सेवा लनमायवली, २०६९ को लनयम ५(७) बमोखजम आवश्यक संखयामा उमेदवार सफल नभएका कारर् मवहलातफा  ववज्ञापन 
भएको पद संखया ३(तीन), मधेशीतफा  ववज्ञापन भएको पद संखया ५(पााँच) र सन्तलततफा  ववज्ञापन भएको पद संखया १(एक) समेत 
खलुा तफा  जोडी खलुा तफा   माग पद संखया ३०(तीस) कायम गरी  मवहला, मधेशी र सन्तलततफा  कुनै माग पद संखया कायम 
गररएको छैन ।  

 ललखखत परीक्षामा उत्तीर्ा उम्मेदवारहरुको बााँकी चरर्का परीक्षा कायाक्रम नेपाली सेना, भनाा छनौट लनदेशनालय, कायारथी ववभाग, जंगी 
अड्डा, काठमाडौंबाट प्रकाशन हनु ेव्यहोरा समेत सूखचत गररन्छ ।  

 

 

 ................... .................... ....................... 
 (उपेन्द्रबहादरु पनु) (जयराम नपेाल) (चन्द्रकान्त लनरौला) 

 कम््यटुर अपरेटर शाखा अलधकृत उपसखचव 


