
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ११२ /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  मशक्षा, मशक्षा प्रशासन, मनरीक्षर् पदः   प्रामवमिक सहायक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।११।८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १२९६६ १२९६७ १२९६८ १२९६९ १२९७० - - 

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

माग पद संख्ाः  १० ३ ३ १ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                          ३७९८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१४ ८ ९ ३ ४ - - 

 

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

1.  ४५३३९९ इखन्दरा अयााल अमिकारी बलराम दुगाादत्त ममहला 

2.  ४५५७४१ कल्पना थापा रामबहादुर नन्दमसौंह ममहला 

3.  ४५११०० खगेन्द्रबहादुर श्रीस ममनराम जसमवर आ.ज. 

4.  ४५३७२० खुमशराम चडिरी बलभद्र मसखराम आ.ज. 

5.  ४५००७९ गेहेन्द्र शे्रष्ठ सुयालाल मोम लाल खुला, आ.ज. 

6.  ४५१२८६ चन्द्रमसौंह मव.क.  पदमबहादुर काले दमल  

7.  ४५४७७३ चुडामर्ी पुन नन्दराम िनमसौंह खुला, आ.ज. 

8.  ४५११६१ जौंगबहादुर भण्ारी गरे्शबहादुर मललमान खुला 

9.  ४५०८९८ मटका रोकाय पदमबहादुर रौं मज  खुला, ममहला 

10.  ४५२३७८ म लकबहादुर खडका  से े लाल खुला 

11.  ४५४९७८ मदनेश बसे्न  मभमबहादुर नरबहादुर खुला 

12.  ४५४६७२ देवनारायर् राम  राजेन्द्र रामेश्वर मिेसी, दमल  

13.  ४५२६४७ नमराजप्रसाद वडू चक्रप्रसाद अजुान खुला 

14.  ४५१८२४ प्रकाश सुबेदी दुगाादत्त जयनारायर् खुला 

15.  ४५२५३५ बेदप्रकाश ओझा ममनराम मटकाराम खुला 

16.  ४५४६८३ रमेशकुमार  ामाङ आइ राम िमा आ.ज. 

17.  ४५१४८१ रमवकान्तकुमार साह महाजन महामवर मिेसी 

18.  ४५१९५६ रमवन्द्रकुमार मह ो वडकु रामफल मिेसी 

19.  ४५३३४२ राजकुमार गड म िमादत्त नन्दलाल खुला 
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20.  ४५६८३४ लक्ष्मी सुनार  काले कुलमबर दमल  

21.  ४५५९१९ मवकेन्द्र मव.क  झुपे जैमल दमल  

22.  ४५१८७१ वीरबहादुर थारु कुमाल मवषु्णप्रसाद िनराज आ.ज. 

23.  ४५०१८६ शोभा गाहामगर कृष्ण भेषबहादुर ममहला, आ.ज. 

24.  ४५२०५२ सरला ठाडे कमलबहादुर रर्बहादुर ममहला 

25.  ४५५४८० सरर ा राना खाम्चामगर मप ाम्वर मप म्वर आ.ज. 

26.  ४५५४७४ समव ा पाने्ड रवीदत्त दुगाादत्त खुला, ममहला 

27.  ४५४७८१ सुजा ा शमाा भगवान लक्ष्मीपम  ममहला 

28.  ४५४६९५ सुमन ा रोकाया शेरमसौंह िनमल खुला, ममहला 

29.  ४५५९८८ सुमम  गैहे्र नरदेउ महमलाल खुला 

30.  ४५५८३६ सुयाबहादुर घ ीमगर लालबहादुर मानबहादुर आ.ज. 

31.  ४५११३२ हेमबहादुर वसे्न  लोकबहादुर मनबहादुर खुला 
 

पुनश्चः  रोल नौं. ४५०२३५, ४५०९००, ४५१८९७, ४५२३४६, ४५२४६३, ४५२९२०, ४५३०२८, ४५३९९६, ४५५२२१, ४५५२२२, ४५५३५२, ४५५३७९, 

४५६०६८, ४५६११६, ४५६१५७, ४५६६१६, ४५७४०२ र ४५७४४२ का उिेदवारहरूले उत्तपुखस्तकामा “मक” (Key) उले्लख नगरेको हँुदा 

मनजहरूको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

 

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 २०७८/६/१० मदनको ११००बजे  ८-१४ २०७८/६/१० मदनको २००बजे 

१५-२१ २०७८/६/११ मदनको ११००बजे  २२-२८ २०७८/६/११ मदनको २००बजे 

२९-३१ २०७८/६/१२ मदनको ११००बजे  - - - 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


