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नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा
सूचना नं. १२/०७५-७६ मिति २०७५/४/२३ गिे
िेपाली सेिाको वव.िं. ०७४/०७५/५२ (खुला तथा समावेशी), लेखा जमर्दार कममचारी पर्दको िेपाली सेिा, भिाम छिौट
निर्दे शिालय, कायमरथी ववभाग, जंगी अड्डा, कािमाडौंबाट नलखखत परीक्षाका लानग छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुको नमनत
२०७५/४/१६ र १७ गते सञ्चालि भएको प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षामा सखम्मनलत जम्मा ३५ जिा उम्मेर्दवारहरुमध्ये
ु मािुसार र्दे हायका रोल िम्वर तथा िाम, थर भएका उम्मेर्दवारहरुले नलखखत परीक्षामा उत्तीर्ामङ्क प्राप्त गरे कोले सम्बखन्धत
वर्ामिक्र
सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ ।
ु म िम्वर
वर्ामिक्र

रोल िम्वर

1

5031

अिु गुरुङ्ग

रामबहार्दुर गुरुङ्ग

गर्ेशबहार्दुर गुरुङ्ग

2

5104

अजुि
म िेपाली

नगरीराज साकी

लालनसङ साकी

3

5099

आखशष मं ग्राती

श्यामबहार्दुर नमजार

गुरुङ्ग नमजार

4

5116

ईश्वर खत्री

रर्बहार्दुर खत्री

र्दलबहार्दुर खत्री

5

5148

गगि बस्िेत

गजेन्र कुमार बस्िेत

िारायर्बहार्दुर बस्िेत

6

5100

गोववन्र्द थापा

हररबहार्दुर थापा

कृष्र्बहार्दुर थापा

7

5044

र्दे वराज श्रे ष्ठ

अम्बरलाल श्रे ष्ठ

र्दल माि श्रे ष्ठ

8

5089

िववि भण्डारी

हररबहार्दुर भण्डारी

ठर्दलबहार्दुर भण्डारी

9

5038

निममल पाण्डे

नभमप्रसार्द पण्डे

मखन्र्दरे पाण्डे

10

5053

प्रवेश खड्का

कमलबहार्दुर खड्का

कृष्र्बहार्दुर खड्का

11

5055

नबकास पुरी

वपरीमबहार्दुर पुरी

िन्िे पुरी

12

5023

नभमसेि खिनमरे

अजुि
म बहार्दुर खिनमरे

नभमबहार्दुर खिनमरे

13

5076

ममता बोहरा

ु ि बोहरा
मधुसर्द

नभमसेि बोहरा

14

5158

नमिा बस्िेत

क्षत्रबहार्दुर बस्िेत

कुलबहार्दुर बस्िेत

15

5108

रजिी र्दुलाल

वासुर्देव र्दुलाल

चेतिाथ र्दुलाल

16

5034

ु ार
राजु सुिव

ु ार
इन्रबहार्दुर सुिव

ु ार
लालबहार्दुर सुिव

17

5106

रामकृष्र् खत्री

बुविबहार्दुर खत्री सापकोटा

नभमबहार्दुर सापकोटा

18

5096

रोखजिा िावपत

बुि िावपत

मं गलर्दास िावपत

उम्मेर्दवारको िाम, थर

-1-

बाबुको िाम

बाजेको िाम

क्रमशः....

ु म िम्वर
वर्ामिक्र

रोल िम्वर

19

5019

रोशिी पुरी

कुमार पुरी

रामकृष्र् पुरी

20

5056

वववेक तामाङ

शेरबहार्दुर तामाङ

िुव मु तामाङ

21

5041

खशवबहार्दुर थापा मगर

समबहार्दुर मगर

छत्रबहार्दुर मगर

22

5153

श्रीकान्त बोहरा

कृष्र्बहार्दुर बोहरा

िुकुडे बोहरा

23

5094

सुजि वव.क.

नडलबहार्दुर वव.क.

र्दे वबहार्दुर वव.क.

24

5150

सुमि कुमार श्रे ष्ठ

कृष्र् माि श्रे ष्ठ

लक्ष्मर् श्रे ष्ठ

25

5063

सुवाश नगरी

िारायर् नगरी

तकमिाथ नगरी

िोटः

उम्मेर्दवारको िाम, थर

बाबुको िाम

बाजेको िाम

नलखखत परीक्षामा उत्तीर्म हुिे उम्मेर्दवारहरुको िेपाली सेिा, भिाम छिौट निर्दे शिालय, कायमरथी ववभाग, जंगी अड्डा,

कािमाडौंबाट नलइएको शारीररक परीक्षामा प्राप्त गरे को अंक र नलखखत परीक्षामा प्राप्त गरे को अंक समेत जोडी सोही भिाम
छिौट निर्दे शिालयबाट स्वास््य परीक्षर्का लानग नियमािुसार आवश्यक सं ख्यामा िनतजा प्रकाशि हुिे व्यहोरा समेत सूखचत
गररन्छ ।

......................
(एमकुमार थापा)
िायव सुब्बा

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

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

(पर्दमवहार्दुर राउत)

(चन्रकान्त निरौला)

शाखा अनधकृत
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निर्दे शक

क्रमशः....

