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ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना
सू चना नौं. ४१९/०७५-७६ लमलत २०७५/१०/१५ गते
ने पाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर २०७५/७६/१२ (िुला/समावेशी), लेिा जमदार कमाचारी पदमा नेपाली से ना, भनाा
छन ट लनदे शनालर्, कार्ारथी लवभाग, जौंगी अड्डाबाट ललखित परीक्षाका लालग छन ट भएका लेिा जमदार कमाचारी पदका
उम्मेदवारहरुको वमवि २०७५/१०/९ र १० गते सञ्चालन भएको प्रवियोवगिात्मक वलखखि परीक्षामा सखिवलि जिा ६८ जना
उिेदवारहरुमध्ये वर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोल नम्वर िथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु वलखखि परीक्षामा सफल भएकाले
सम्बखिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सफल उिेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा लगायि बााँकी चरर्का
परीक्षा सम्बिी कायाक्रम नेपाली सेना, भनाा छनौट वनदे शनालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड्डाबाट िोके बमोवजम हुने व्यहोरा समे ि सूवचि
गररन्छ ।

ववज्ञापन नम्बरः

०७५/७६/१२
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वर्ाानुक्रम

रोल

नम्वर

नम्वर

1

126

गर्ेश खत्री

सानुबाबु खत्री

वशवलाल खत्री

खुला

2

26

जगवदश पन्त

महादे व पन्त

जैराम पन्त

खुला

3

62

डम्बरबहादु र रावल

कमलबहादु र रावल

बलबहादु र रावल

खुला

4

58

िारामवि चौधरी

राम रक्षा थारु

रामबवल थारु

खुला, मवहला, आ.ज.

5

39

विलक पौडे ल

रुद्रलाल पौडे ल

वहमलाल पौडे ल

खुला

6

63

वदने श महिो

वेदबहादु र महिो

बृषबहादु र महिो

खुला, आ.ज.

7

59

ब्रजेश मगर

डम्बरबहादु र मगर

जयबहादु र मगर

खुला, आ.ज.

8

114

भरिप्रसाद वाग्ले

कृष्णप्रसाद वाग्ले

अग्नीप्रसाद वाग्ले

खुला

9

131

मेनुका थापा

वटकाबहादु र थापा

चन्द्रबहादु र थापा

खुला, मवहला

उम्मे दवारको नाम, थर

बाबुको नाम र थर
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बाजे को नाम र थर

छन ट भएको समूह
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वर्ाानुक्रम

रोल

नम्वर

नम्वर

10

108

राजु कटु वाल

खेमबहादु र कटु वाल

टे कबहादु र कटु वाल

खुला

11

54

राजु खड् का

िेजनारायर् खड् क ा

चन्द्रशे खर खड् का

खुला

12

111

ववष्णु लम्साल क्षेत्री

ईन्द्रबहादु र लम्साल

खेमबहादु र लम्साल

खुला

13

48

श्रीकान्त बोहरा

कृष्णबहादु र बोहरा

घुकडे बोहरा

खुला

14

88

सन्जीव सुवेदी

नरे न्द्रबहादु र सुवेदी

कृष्णबहादु र सु वेदी

खुला

15

57

सन्तोषकुमार ने पाली

मोिीलाल (दमाई) नेपाली

ववजुले दमाई

खुला, दवलि

16

116

सुरेश वमजार

बुखिबहादु र वमजार

नानीबहादु र वमजार

खुला, दवलि

उम्मे दवारको नाम, थर

बाबुको नाम र थर

बाजे को नाम र थर

छन ट भएको समूह
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(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली)
शाखा अवधकृि

(जर्राम नेपाल)
शाखा अवधकृि

(चन्द्रकान्त लनर ला)
उप-सवचव
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