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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ५३/०७७-७८ लमलत २०७७/०९/०८ गते 

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर ०७६।०७७।४५, सैन्य ड्राइभर पदमा नपेाली सेना, श्री भनाा छनौट लनदेशनालय, 
कायारथी ववभाग, जंगी अड्डाबाट ललखखत परीक्षाका लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लमलत २०७७/८/१४ र १५ गते सञ्चालन 
भएको प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षामा सखम्मललत जम्मा ५६ जना उम्मेदवारहरुमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका दताा/रोल नम्वर 
तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

वकलसमः खलुा सन्तलत मवहला आ.ज. मधेशी दललत वप.क्ष.े जम्मा 
ववज्ञापन भएको माग पद संखयाः   21 1 3 6 5 ३ 1 4० 

हाल कायम माग पद संखयाः   २१+१+३+३+५+३=३६ 0 0 3 0 0 1 4० 

ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संखयाः ५६ 
ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएको 
संखयाः 

३३ 0 0 3 0 0 1 
 

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

1  4127 अलभनय नेपाली बद्रिकुमार  नरबहादरु  खलुा 

2  4044 उमेश लसंखडा ताराबहादरु  कुलबहादरु खलुा 

3  4031 कमल पनु मगर डोरबहादरु  श्यामबहादरु  खलुा 

4  4158 वकरर् राजधामी पशपुलत  पराउ  खलुा,आ.ज. 

5  4020 वकशोर लमश्र नन्दबहादरु  धनबहादरु  खलुा 

6  4011 कृष्र्बहादरु बढुाथोकी प्रकाश  रर्बहादरु  खलुा 

7  4098 गरे्श अलधकारी लतलकबहादरु  रुिबहादरु  खलुा 

8  4021 नारायर् पाण्डे रामबहादरु  लतथाबहादरु  खलुा 

9  4107 लनराजन बस्नेत बालकृष्र्  कृष्र्बहादरु  खलुा 

10  4023 प्रकाशबहादरु पाण्डे कृष्र्बहादरु  केशब  खलुा 

11  4080 लबनोद खिलमरे भवनाथ  प्रभनुाथ  खलुा 

12  4114 लबन्दा शे्रष्ठ छववलाल  तलुलसनारायर्  खलुा 

13  4051 भरतबहादरु बढुा हका बहादरु  लिमले  खलुा,वप.क्षे. 

14  4008 महेश खड्का उद्धव  धनबहादरु  खलुा 

15  4043 माधव पौडेल ईमप्रसाद  पदमपानी  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 

16  4036 लमलन सवेुदी परु्ाबहादरु  गंगाबहादरु  खलुा 

17  4032 मीनकुमार काकी माधबबहादरु  जगतबहादरु खलुा 

18  4028 यवुराज खिी कृष्र्बहादरु  लालबहादरु  खलुा 

19  4083 रववन खड्का ववष्र्बुहादरु  धनबहादरु  खलुा 

20  4144 राकेश खड्का कृष्र्बहादरु  परु्ाबहादरु  खलुा 

21  4106 राज ुबालनयााँ लभमबहादरु  द्रदपबहादरु खलुा 

22  4026 राज ुमगर गोपाल  ज्ञाने  खलुा,आ.ज. 

23  4005 ववजय माझी डम्बरबहादरु  नरबहादरु  खलुा 

24  4145 संजीव शे्रष्ठ लालनारायर्  हका नारायर्  खलुा 

25  4039 सन्तोष खड्का सीताराम  नैनबहादरु  खलुा 

26  4029 सरोज बस्नेत नेिबहादरु  हस्तबहादरु  खलुा 

27  4040 सदु्रदप लगरी जयईन्ि  बमा  खलुा 

28  4094 सदु्रदप बस्नेत इन्िबहादरु  नरबहादरु  खलुा 

29  4077 सनु्दर शे्रष्ठ लभमबहादरु  लालबहादरु  खलुा 

30  4160 सबुास िले ताराववर  रववधोज  खलुा 

31  4034 समुन शे्रष्ठ नारायर्बहादरु  धनबहादरु  खलुा 

32  4060 सवुाश लगरी मलनकुमार  श्रीलाल  खलुा 

33  4104 सोमबहादरु शे्रष्ठ चन्िबहादरु  वहराबहादरु  खलुा,आ.ज. 
  

पनुश्चः- 

1= सैलनक सेवा लनमायवली, २०६९ को लनयम ५(७) बमोखजम आवश्यक संखयामा उम्मेदवार सफल नभएका कारर् आ.ज. तफा  ववज्ञापन 
भएको पद संखया ६(छ) मध्ये ३ (तीन) र सन्तलत, मवहला, मधेशी र दललत तफा  कुनै उम्मेदवार सफल नभएकोले उक्त जम्मा १२ 
(बाह्र) पद समेत जम्मा १५ (पन्र) पद खलुा तफा  जोडी खलुा तफा   माग पद संखया ३६ (छत्तीस) र आ.ज. तफा  माग पद संखया ३ 
र वप.क्षे. तफा  १ पद कायम गररएको छ तथा सन्तलत, मवहला, मधेशी र दललत तफा  कुनै माग पद संखया कायम गररएको छैन ।  

2= ललखखत परीक्षामा उत्तीर्ा उम्मेदवारहरुको बााँकी चरर्का परीक्षा कायाक्रम नेपाली सेना, श्री भनाा छनौट लनदेशनालय, कायारथी ववभाग, 
जंगी अड्डाबाट प्रकाशन हनुे व्यहोरा समेत सूखचत गररन्छ ।  

 

 

 ..................... ...................... ........................ 
 (छिभषूर् लतलमल्सेना) (अलभराज डााँगी) (चन्िकान्त लनरौला) 

 नायव सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


