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काठमाड ौं कार्ाा लर्
परीक्षा शाखा
नयााँ बाने श्वर, काठमाडौं
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ललखित परीक्षाको नलतजा सौंशोधन सम्बन्धी सू चना
सूचना नौं. ४१८/०७५-७६ लमलत २०७५/१०/१५ गते
नेपाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/१२ (आ.प्र.), लेिा जमदार कमाचारी पदमा नेपाली सेना, भनाा छन ट लनदे शनालर्,
कार्ारथी लिभाग, जौंगी अड्डा, काठमाड ब
ौं ाट दरिास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदिारहरुको वमवि २०७५।१०।९ र १० गते सञ्चालन
भएको प्रवियोवगिात्मक वलखखि परीक्षामा सखिवलि ४७ जना उिेदवारहरुको यस कायाालयबाट वमवि २०७५।१०।१४ गिे प्रकावशि सूचना
नं. ४१७/०७५-७६ अनुसारको नविजामा प्राववविक कारणले अन्यथा भएकोले दे हाय अनुसार सच्याई वमवि २०७५।१०।१४ मा प्रकावशि उक्त
सूचना नं. ४१७/०७५-७६ रद्द गरी दे हायका रोल नम्वर िथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु प्रयोगात्मक परीक्षाका लावग छनौट भएकाले
सम्बखिि सबैको जानकारीको लावग यो संशोविि सूचना प्रकाशन गररएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षा लगायि बााँकी चरणका परीक्षा सम्बिी
कायाक्रम नेपाली सेना, भनाा छनौट वनदे शनालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड्डाबाट िोके बमोवजम हुने व्यहोरा समेि सूवचि गररन्छ ।
ववज्ञापन नम्बरः

०७५/७६/१२

वकवसमः

आ.प्र.

माग पद सं ख्ाः

८

वलखखि परीक्षामा सखिवलि संख्ाः

४७

छनौट भएको संख्ाः

१६

िर्ाानुक्रम
नम्वर

रोल नम्वर

उम्मेदिारको नाम, थर

बाबुको नाम र थर

बाजेको नाम र थर

छन ट भएको समूह

1

13059

अमृि थापा

वभमसेन थापा

झलकबहादु र थापा

आ.प्र.

2

13009

कवपल ववष्ट

केदार ववष्ट

िनबहादु र ववष्ट

आ.प्र.

3

13023

कृष्ण काकी

वजिेन्द्र कुमार काकी

लालबहादु र काकी

आ.प्र.

4

13016

कृष्णबहादु र िामाङ

मानबहादु र िामाङ

जयबहादु र िामाङ

आ.प्र.

5

13018

वदनेश काकी

वजिेन्द्र काकी

पदमबहादु र काकी

आ.प्र.

6

13032

बवबिा थापा

सकुल थापा

कृष्णबहादु र थापा

आ.प्र.

7

13054

वबबैवसंह मोक्तान

गंगाबहादु र मोक्तान

वीरबहादु र मोक्तान

आ.प्र.

8

13019

भेषराज श्रेष्ठ

रामचन्द्र श्रेष्ठ

िनबहादु र श्रेष्ठ

आ.प्र.

9

13007

वमलन रे ग्मी

चोलाकान्त रे ग्मी

कुलप्रसाद रे ग्मी

आ.प्र.

10

13025

राजन खड् का

शेरबहादु र खड् का

दलबहादु र खड् का

आ.प्र.

11

13043

राजेन्द्र फुाँयाल

वदलबहादु र फुाँयाल

हररबहादु र फुाँयाल

आ.प्र.

12

13056

रामहरर थापा

विलकबहादु र थापा

िमाध्वज थापा

आ.प्र.

13

13039

ववजय बस्नेि

उदयबहादु र बस्नेि

कणाबहादु र बस्नेि

आ.प्र.

14

13014

सन्तोष सेवा

कृष्णबहादु र पररयार

सफाराम पररयार

आ.प्र.

15

13030

वसिाराम फुाँयाल

टीकाप्रसाद फुाँयाल

अवनरुद्र फुाँयाल

आ.प्र.

16

13026

हररश पाण्डे

राजबहादु र पाण्डे

प्रेमपवि पाण्डे

आ.प्र.

.................................

…......................

...........................

(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली)
शाखा अविकृि

(जर्राम नेपाल)
शाखा अविकृि

(चन्द्रकान्त लनर ला)
उप-सवचव

