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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३२९ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।९।१८ 

लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई  सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएका उमे्मदवारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र 

तथा अन्य आवश्यक कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले 

७(सात) लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत 

गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै 

बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उखिखख  

सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शाखामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ ।  

सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः मशक्षा, मशक्षा प्रशासन पदः  अमिकृ  तिः छैठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।५।१८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १२९५३ - - - - - - 

लकलसमः  िुला मलिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २८ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा       २७९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३५ - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  450507 अमरराज न्यडपाने बालकृष्ण पदमलाल खुला 

2.  450107 करुर्ा पनेरु डालप्रसाद मटकाराम खुला 

3.  450148 कृष्णप्रसाद रेग्मी रेपप्रसाद पशुपम  खुला 

4.  450602 खगेन्द्र लाममछाने म लकबहादुर मज बहादुर खुला 

5.  450485 चन्द्रममर् पाणे्य मत्रलोचन नन्दलाल खुला 

6.  450170 मजवलाल भुसाल पवााखर चक्रपार्ी खुला 

7.  450005 मटकाराम आचाया कृष्णलाल मटकाराम खुला 

8.  450313  ेजचन्द्र खनाल खमगन्द्रप्रसाद कमलापम  खुला 

9.  450096 दुगााकुमारी न्यडपाने महमनलाल बमलभद्र खुला 

10.  450010 नन्दलाल ढकाल चुडामर्ी खडानन्द खुला 

11.  450579 नवीन पराजुली अनन्तराज रुपाङ्ग  खुला 

12.  450677 मनमाला कँुवर लोकबहादुर श्रीबहादुर खुला 

13.  450146 पमवत्रा शमाा कृष्णप्रसाद बुिु खुला 

14.  450668 बाबुराम गैहे्र रािाकृष्ण गुरुदत्त खुला 

15.  450528 मबषु्ण खत्री क्षत्री मवमल भुपबहादुर खुला 

16.  450634 बुद्धप्रसाद रानाभाट टौंकप्रसाद टेकबहादुर खुला 

17.  450488 मभमप्रसाद लाममछाने हररप्रसाद अगिर खुला 

18.  450413 भुपराज पाणे्य पदमराज डोलराज खुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  450428 मनहरी आचाया खडानन्द गोमवन्द खुला 

20.  450540 महेन्द्र न्यडपाने हररप्रसाद गरे्शदत्त खुला 

21.  450062 मोम माया ढकाल खगेश्वर उदानन्द खुला 

22.  450098 यज्ञप्रसाद लाममछाने टौंकप्रसाद भुममनन्द खुला 

23.  450136 रचना दाहाल मचरन्जीवी इश्वरीप्रसाद खुला 

24.  450616 रमेश अमिकारी इन्द्रलाल मटकाराम खुला 

25.  450347 रामजव सुवर्ाकार ममनबहादुर भुपालबहादुर खुला 

26.  450026 राजेन्द्र खनाल ऋमिराम कृष्णप्रसाद खुला 

27.  450400 वसन्तराज भट्ट गरे्शदत्त लालममन खुला 

28.  450057 सौंझना पोखे्रल ऋिीराम मुक्तीनाथ खुला 

29.  450207 सकुन्तला लम्साल मुखक्तनाथ शोभाखर खुला 

30.  450049 सरस्व ी गुरुङ ढकाल मज बहादुर रामबहादुर खुला 

31.  450396 समव ा खनाल कृष्णप्रसाद बुखद्धप्रसाद खुला 

32.  450490 सुमदप पन्थ अमरराज इन्द्रमवलास खुला 

33.  450055 सुवासचन्द्र रानाभाट टौंकप्रसाद टेकबहादुर खुला 

34.  450309 सुशील नराल महममनमि मनलध्वज खुला 

35.  450379 होमनाथ लाममछाने हररप्रसाद अगिर खुला 

 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर काठमाडडौं । 
 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 
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(मािवप्रसाद लम्साल) (टेकप्रसाद पुलामी) (एकनारायर् शमाा) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 


