
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ११० /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।१८ 

लोक सेवा आयोग, पोिरा कायाालय, पोखराबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा 

मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरखास्त फारामको प्रथम पाना २/२ 

प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक 

मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  कृमि, खा.पो  था गु.मन. पदः   प्रामवमिक सहायक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।११।६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १२९६१ १२९६२ १२९६३ १२९६४ - - - 

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

माग पद संख्ाः  ३ १ १ १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                 २२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
५ ६ ५ ३ - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ४५०००९ आमशि शे्रष्ठ चन्द्रकुमार लालमान आ.ज. 

2.  ४५००३२ देबनकुमार मह ो रामपरीक्षर् महन्थ मिेसी 

3.  ४५००२८ पुर्ा कला थापा ईन्द्रबहादुर चोकबहादुर खुला, ममहला, आ.ज. 

4.  ४५०००२ प्रममला राई रेशमबहादुर लाखबहादुर खुला, ममहला, आ.ज. 

5.  ४५०००५ बन्दना पन्त मवनोदवावु मिल्लमु ी ममहला 

6.  ४५००२० ररजुन पुन बेगबहादुर चे बहादुर ममहला, आ.ज. 

7.  ४५०००४ सम शकुमार मण्ल गोपाल खेखई खुला, मिेसी 

8.  ४५०००८ सन्तोि थापामगर ममनबहादुर इन्द्रबहादुर आ.ज. 

9.  ४५००१३ सहन्साकुमार मेह ा रामरुप भोली मिेसी 

10.  ४५००२४ सुमनल पोखरेल िुबाराज होमनाथ खुला 

11.  ४५००२५ सोनन्द मल्ल मकशोरवम िनबहादुर खुला, ममहला 

12.  ४५००१५ स्मी ा पडिेल मटकाराम उमनाथ ममहला 
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा । 

ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम  ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-७ २०७८/६/७ मदनको २००बजे  ८-१२ २०७८/६/८ मदनको ११००बजे 

 
(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


