लोक सेवा आयोग

काठमाड ौं कार्ाालर्
परीक्षा शाखा
नयााँ बाने श्वर, काठमाडौं
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं - ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np

ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना
सू चना नौं. ४२४/०७५-७६ लमलत २०७५/१०/१७ गते
ने पाली सेनाको ववज्ञापन नम्बर २०७५/७६/१८ (िुला/समावेशी), सै न्य डर ाईभर पदमा नेपाली से ना, भनाा छन ट
लनर्दे शनालर्, कार्ारथी लवभाग, जौंगी अड्डाबाट ललखित परीक्षाका लालग छन ट भएका उम्मेर्दवारहरुको वमवि २०७५/१०/१०
गते सञ्चालन भएको प्रवियोवगिात्मक वलखखि परीक्षामा सखिवलि जिा २५ जना उिेदवारहरुमध्ये वर्ाानुक्रमानु सार दे हायका रोल
नम्वर िथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु वलखखि परीक्षाबाट छनौट भएकाले सम्बखिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ । छनौट भएका 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 ।
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वर्ाानुक्रम

रोल

नम्वर

नम्वर

1

4039

कुमार कटवाल

वभमबहादु र कटवाल

सन्तबहादु र कटवाल

खु ला

2

4044

वदपकराज वगरी

प्रिाप वगरी

प्रमान्द वगरी

खु ला

3

4018

वदपेन्द्र सापकोटा

ववष्णु प्रसाद सापकोटा

कृष्ण नन्द सापकोटा

खु ला

4

4051

ने त्रबहादु र काकी

कमलबहादु र काकी

नरबहादु र काकी

खु ला

5

4038

मदन वव.क.

रनबहादु र कामी

बारुले कामी

खु ला, दवलि

6

4005

रमेश िामाङ

वहराबहादु र िामाङ

वजिबहादु र िामाङ

खु ला

7

4032

राजकुमार पाण्डे

ववष्णु प्रसाद पाण्डे

सूयाप्रसाद पाण्डे

खु ला

8

4012

राजेश दु लाल

कृष्णप्रसाद दु लाल

गोववन्दप्रसाद दु लाल

खु ला

9

4035

रुद्रराज थापा मगर

वहिबहादु र थापा मगर

पदमबहादु र थापा मगर

खु ला, आ.ज.

10

4011

रोशन फुयाल

भीमबहादु र फुयाल

ववष्णुलाल फुयाल

खु ला

उम्मे र्दवारको 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

11

4030

लालबहादु र सारु मगर

मवनराज सारु मगर

धनबहादु र सारु मगर

खु ला, आ.ज.

12

4057

श्रवर् पौडे ल

खु सलराम पौडे ल

गोववन्दकुमार पौडे ल

खु ला

13

4031

सुवाश खड् का

नावनबाबु खड् का

प्रेमबहादु र खड् का

खु ला

14

4028

हररशरर् खड् का

यमबहादु र खड् का

टे कबहादु र खड् का

खु ला

उम्मे र्दवारको नाम, थर

बाबुको नाम र थर

बाजे को नाम र थर

छन ट भएको समूह
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(लक्ष्मीप्रसार्द पराजुली)

(जर्राम नेपाल)

(चन्द्रकान्त लनर ला)
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शाखा अवधकृि
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