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प्रशिक्षार्थी छनौटको नशिजा प्रकािनको सूचना 
नधिजा प्रकाशन धमधििः २०७५/१२/२८ 

 

यस प्रधिष्ठानबाट सञ्चालन हुने Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course (ARFF-010) िालीम को लाधग 

धलखिि पिीक्षामा सफल भई धमधि २०७५/१२/२६ ि २७ गिे धलईएको अन्तिवािाामा सामेल भएका देहायका उमे्मदवािहरुलाई 

PM-PET पिीक्षा, धलखिि पिीक्षा ि अन्तिवािााका आिािमा प्राप्त गिेको कूल प्राप्ताङ्क अनुसाि उच्चिम अंक प्राप्त गने 

देहायका प्रधशक्षार्थीहरुलाई योग्यिा क्रमानुसाि Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course (ARFF-010) 

िाधलम को लाधग छनौट गरिएको व्यहोिा पिीक्षा संचालन सधमधिको धमधि २०७५/१२/२८ को धनणायानुसाि सम्बखिि सबैको 

जानकािीको लाधग यो सूचना प्रकाधशि गरिएको छ । िाधलमको लाधग छनौट भएका उमे्मदवािहरुले यो सूचना प्रकाधशि भएको 

धमधिले ७ धदन (धमधि २०७६/१/५) धभत्र पाठ्यक्रममा व्यवस्र्था भए अनुसािको स्वीकृि ढााँचामा सिकािी अस्पिालबाट आफ्नै 

िचामा स्वास्थ्य पिीक्षण गिाई सक्कलै कागजाि सधहि यस प्रधिष्ठानमा सम्पका  गनुा हुन जानकािी गिाउाँदै सो सम्बिी आवश्यक 

फािाम यस प्रधिष्ठानको ARFF संकायबाट उपलब्ध गिाईने व्यहोिा समेि जानकािी गिाईन्छ । 
 

शिज्ञापन नं.१-५/०७५-७६      अन्तर्ाािाा शिशििः २०७५।१२।२६ ि २७ गिे 

िाग संख्ािः १२+२+२(िुला, आ.ज. ि मिेसी)    अन्तर्ाािाािा उपस्थर्थि संख्ािः १९ 
 

खुला िर्ा को लाशग शसर्ारिि योग्यिाक्रििः 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, र्थि ठेगाना िािुको नाि िाजेको नाि 

१ ४५८ प्रधदप शाही मष्टामाण्डौ-५,डडेलिुिा धमनबहादुि निेन्द्रबहादुि 

२ ५५३ पुस्कि िनाल िााँदबािी-११,संिुवासभा िधवन्द्रनार्थ सम्बिबहादुि 

३ १२९ गणेशबहादुि बसे्नि फसु्क-१, दोलिा भैिबबहादुि भीमबहादुि 

४ २४७ धबक्रम र्थपधलया धशवपुिी-८,नुवाकोट धबषु्णबहादुि केशिबहादुि 

५ ३१५ धशविाज िावल लाली-५, हुम्ला अजुान िमा 

६ ४६० अमृि गैिे हधटया-८, बागलुङ हेमिाज िडानन्द 

७ ५४६ धसद्धार्था र्थापा गोिाटाि-८, कािमाण्डौ केशव धशवजी 

८ २४६ सुिज सापकोटा कधवलाश-२, नुवाकोट मीनप्रसाद टंकनार्थ 

९ ५३२ िोसन धवष्ट भिौला-३, सुनसिी जगिबहादुि निबहादुि 

१० ४६२ शंकि रिजाल ईस्मािधजस्र्थल-८, गुल्मी निेन्द्रप्रसाद निहिी 

११ १७० गोपाल धसंह भििपुि-६, महोत्तिी गौिी चौििी 

१२ १५५ प्रजन महजान सिुङगल-३, कािमाण्डौ प्रकाश धहिालाल 

 

आ.ज. िर्ा को लाशग शसर्ारिि योग्यिाक्रििः 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, र्थि ठेगाना िािुको नाि िाजेको नाि 

१ ४४३ प्रधदप शे्रष्ठ फुजेल-४, गोििा पे्रमबहादुि इन्द्रबहादुि 

२ ३४६ सेसन िाई ज्याधमिे-६, िोटाङ सुिेशकुमाि मानबहादुि 

 

आ.ज. िर्ा को िैकस्िक उमे्मदर्ािहरिः 

िै.क्र.नं. िोल नं. नाि, र्थि ठेगाना िािुको नाि िाजेको नाि 

१ ४१२ िेशम पुन दुधदलाभाटी-६, बागलुङ जगिबहादुि अम्मिबहादुि 

२ ३२२ धदपेश सागााँछे भक्तपुि-४, भक्तपुि धशवशंकि इन्द्रप्रसाद 

 



 

िधेसी िर्ा को लाशग शसर्ारिि योग्यिाक्रििः 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, र्थि ठेगाना िािुको नाि िाजेको नाि 

१ १६३ भोगेन्द्र महिो िामनगि-१, महोत्तिी िामशोधभि िामफल 

२ ३९ अके्रश िाय यादव िमापुि-१, िौिहट सुकदेव एकाउन 

 

 

द्रष्टव्यिः यधद कुनै कािणवश छनौट भएका उमे्मदवािमधे्य कुनै उमे्मदवाि मेधडकल पिीक्षण वा अन्य कुनै कािणले िाधलममा 

सहभागी हुन नसकेमा बैकखिक उमे्मदवािको क्रम संख्या अनुसाि आिािभूि िाधलम सुरु हुनभन्दा अगाधडसम्म मात्र उक्त 

मेधडकल टेष्ट गिाई धफट भएमा बैकखिक उमे्मदवािलाई योग्यिा अनुसाि समावेश गरिनेछ । 


