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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सच
ू ना
सच
ू ना न.ं २९५/०७५–७६, लिलत २०७६/०३/१#
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५२ (खल
ु ा तथा समािेशी) अमल्र्दार कममचारी (अ.क.) पर्दको लावि पलिि पृतना
हेडक्वाटर लवजयपुर ब्यारे क पोखराबाट शारीररक तन्र्दरुु स्ती परीक्षाबाट छनौट भई वमवत २०७६।०३।१० िते पोखरामा
संचावलत वलवखत परीक्षामा सवम्मवलत उम्मेर्दिारहरु मध्ये िर्ामनक्र
ु मानुसार र्देहायका र्दताम नं./रोल नम्बर तथा नाम थर भएका
उम्मेर्दिार उत्तीर्म भएकोले उत्तीर्म भएका उम्मेर्दिारहरु पलिि पतृ ना हेडक्वाटर लवजयपुर ब्यारे क पोखरािा सच
ं ालन हुने
लवस्तृत स्वास््य पररक्षणको लालग सम्पकम िनमहु ुन सम्बवन्ित सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकावशत िररएको छ ।
सेवा, सिूह, उपसिूहः

नेपाली सेना

लल.प. सञ्चालन लिलतः

२०७६/०३/१० िते

किकिमः

पदः अमल्र्दार कममचारी (अ.क.)

तह/श्रेणीः

-

नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेिा आयोि¸पोखरा कायामलय
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माग पद िंख्ाः
कि.प.मा िम्मिकित िंख्ा

२६

किस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणिो िाकग
छनौट भएिो िंख्ा

११

१

१

क्र.िं.

दताा नं./
िोि नं.

उिेदिाििो नाम, थि

1.

29739

किसान नेपाली

किपि सािी

बल बहािु र सािी

खुला

2.

29728

िुमार श्रेष्ठ

प्रेम िुमार श्रेष्ठ

एगु नारायण श्रेष्ठ

खुला, आ.ज.

3.

29741

नकिन बसौला

नारायण हरी बसौला

लोिराज बसौला

खुला

4.

29733

किम बहािु र खड् िा

सोि बहािु र खड् िा

रुद्र बहािु र खड् िा

खुला

5.

29706

कमलन खाती

िृष्ण बहािु र खाती क्षे त्री

पशु पकत खाती क्षेत्री

खुला

6.

29740

यमराज बु ढाथोिी

जयकसिंह बु ढाथोिी

ईन्द्र बहािु र बु ढाथोिी

खुला

7.

29738

किजय िुिंिर

फन नारायण िुििंर जोगी

बालिृष्ण जोगी

खुला

8.

29737

सम्झना िे.सी.

उजु र बहािु र िे.सी.

गु प्त बहािु र िािी

खुला, मकहला

9.

29731

सकिन िण्डारी

सुरेन्द्र िण्डारी

ज्ञानराज िण्डारी

खुला

10.

29712

सागर सुनार

सुयय सुनार

ठु ले सुनार

खुला, िकलत

11.

29721

सृजन पौडे ल

िुकमराज पौडे ल

गिं गाित्त पौडे ल

खुला

बािुिो नाम

बाजेिो नाम

िमािेशी िमूह

(रे पनाथ आचायय)

(िीरे न्द्रबहािु र स्ााँ र)

(निराज लम्साल)

(तोयनारायण सुिेिी)

शाखा अकििृत

उप-िकिि

िेन्द्रीय प्रकतकनकि

िह-िकिि
पाना नं. ~ 1 ~

