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मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(सरुक्षा निकाय तथा संगठित संस्था)  

परीक्षा सञ्चालि शाखा 
 

 
 

नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सचूना न.ं १३६/०७३-७४ मिति २०७३/९/४ गि े

 

िेपाली सेिाको वव.िं. ०७३/०७४/२४, सैन्य ड्राइभर पर्दको िेपाली सेिा, भिाा छिौट निरे्दशिालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड् डा, 
कािमाडौंबाट नलखखत परीक्षाका लानग छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुको नमनत २०७३/८/२५ गते सञ्चालि भएको प्रनतयोनगतात्मक नलखखत 
परीक्षामा सखम्मनलत जम्मा ७५ जिा उम्मेर्दवारहरुमध्ये वर्ाािकु्रमािसुार रे्दहायका रोल िम्वर तथा िाम, थर भएका उम्मेर्दवारहरुले नलखखत 
परीक्षामा उत्तीर्ााङ्क प्राप् त गरेकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ । 

 

वर्ाािकु्रम िम्वर रोल िम्वर उम्मेर्दवारको िाम, थर बाबकुो िाम बाजेको िाम 

1 62 अजयकुमार चौधरी राजकुमार रामलाल 

2 81 इन्साि गरुुङ्ग नबरबहार्दरु तलुबहार्दरु 

3 45 कृष्र् तामाङ्ग रामबहार्दरु बज्रबहार्दरु 

4 88 कृष्र्बहार्दरु बढुा अमरनसं गोरे 

5 110 कौशल तामाङ्ग पर्दम कुलमाि 

6 60 ठर्दिेश गरुुङ्ग हस्तबहार्दरु मनिलाल 

7 25 रे्दवीबहार्दरु बस्िेत नभमबहार्दरु खशवबहार्दरु 

8 95 प्रठर्दप भजेुल प्रतापजंग टेकबहार्दरु 

9 91 भरत बढुा मगर रे्दबबहार्दरु र्दलबहार्दरु 

10 140 महेन्र चौधरी गोनबन्र्दप्रसार्द बधुि 

11 75 महेश खड्का उद्धब धिबहार्दरु 

12 84 राज ुथारु सिप्रसार्द बााँध ु

13 61 रामचन्र खड्का भरतबहार्दरु धिबहार्दरु 

14 2 रोवहत थपनलया गंगाबहार्दरु वटकाबहार्दरु 

15 132 लोकेन्र टमटा धौले वकडो 
16 80 संजय चौधरी नललाबहार्दरु आशाराम 

17 93 सन्तोष बढुा थमािे भके्त 

18 64 सफल गरुुङ्ग कमलबहार्दरु गोपालनसंह 

19 86 सरोज थारु भोले जगुराम 

20 59 सनु्र्दर कली चौधरी गडुीलाल कालीप्रसार्द 

21 77 समुि वली क्षेत्री नडल्लीराज चेतबहार्दरु 

22 70 हररबहार्दरु बढुा क्षेत्री प्रमेबहार्दरु नबरनसङ 
 

 

नोटः लिलित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरुको नेपािी सेना, भनाण छनौट लनदेशनािय, कायणरथी लवभाग, जंगी अड् डा, काठमाडौंबाट लिइएको 

शारीररक परीक्षामा प्राप् त गरेको अंक र लिलित परीक्षामा प्राप् त गरेको अंक समेत जोडी स्वास््य परीक्षर्का िालग लनयमानुसार आवश्यक 

संख्यामा नलतजा प्रकाशन हुने व्यहोरा समेत सूलित गररन्छ ।  

 
 ....................... ................... ......................... 
 (पर्दमवहार्दरु राउत) (ववष्र् ुपौडेल) (चन्रकान्त निरौला) 

 शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत निरे्दशक 
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