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 उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सचूना 

सूचना नं. १८१/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/०८ 

 

 

यस आयोगको वि.नं. ५४०/०७८-७९ (खलुा)¸ विक्षा सेिा, विक्षा प्रिासन समहू, पााँचौ तह, प्राविविक सहायक पदको 

माग पद संख्या ९ (नौ) को लावग वमवत २०७९/०३/०८  वलइएको अन्तिााताामा उपवथित १८ र्ना उम्मदेिारहरुको वलवखत परीक्षा 

र अन्तिााताा समतेको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा दहेाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मदेिारहरुको रोिाइको 

प्रािवमकताक्रमका आिारमा दहेाय बमोविमका थिानीय तहमा थिायी वनयवुिको लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९/०३/०८ मा 

वनर्ाय भएको हुाँदा सम्बवन्ित सबैको िानकारीको लावग यो सचूना प्रकावित गररएको छ । 

फसराररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र, ठेगाना बाब ु बारे् फसराररस भएको स् ानीय तह 

१ 729 

विि वगरी,  

माण्डिी-५, प्यठूान 
परू्ा गोपाल  

वबरुिा गाउाँपावलका, गाउाँ 

कायापावलकाको कायाालय, थयाङ्िा 

२ 1063 
वतलक राम बन्िाडे, 

भवूमकाथिान-६, अर्ााखााँची 
मवनराम  प्रेमनारायर्  

आाँविखोला गाउाँपावलका, गाउाँ 

कायापावलकाको कायाालय, थयाङ्िा 

३ 8352 
िवुसला ङयाङिो,  

वलसंख ुपाखर-२, वसन्िपुाल्चोक 
वितबहादरु  मानबहादरु  

वसरानचोक गाउाँपावलका, गाउाँ 

कायापावलकाको कायाालय, गोरखा 

४ 3189 
वडल्लीरमर् सिुदेी,  

कुश्मा-११, पिात 
बाबरुाम  गिािर  

मगंला गाउाँपावलका, गाउाँ 

कायापावलकाको कायाालय, म्याग्दी 

५ 7996 
मञ्ि ुसिुदेी,  

अन्नपरू्ा-२, काथकी 
विलोचन  झगरीलाल  

वनसीखोला गाउाँपावलका, गाउाँ 

कायापावलकाको कायाालय, बागलङु 

६ 6100 
भपुेन्र वबक,  

कुमाख-७, सल्यान 
ठग े खले  

बौदीकाली गाउाँपावलका, गाउाँ 

कायापावलकाको कायाालय, निलपरासी 

७ 6917 
िमसेर साउद,  

पचुौडी-५, बैतडी 

विखा 

बहादरु 
दिुल वसह  

चाम ेगाउाँपावलका, गाउाँ कायापावलकाको 

कायाालय, मनाङ 

८ 1158 
रेखा पन्त,  

बङ्ुगल-७, बझाङ 
नन्दराि  गर्िे दत्त  

िारागङु मवुिके्षि गाउाँपावलका, गाउाँ 

कायापावलकाको कायाालय, मथुताङ 
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यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र, ठेगाना बाब ु बारे् फसराररस भएको स् ानीय तह 

९ 2835 
विनोद प्रसाद बराल,  

पोखरा-५, काथकी 

ओम 

प्रसाद  
ईश्वरी  

र्रपझोङ गाउाँपावलका, गाउाँ 

कायापावलकाको कायाालय, मथुताङ 

 

वैकफपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र ठेगाना बाब ु बारे् 

१ 7253 िविता बथनेत बागचौर-२, सल्यान केिरबहादरु गिािर  

२ 6482 सबुास सापकोटा फलेिास-५, पिात खमे प्रसाद  वटकाराम  

३ 4691 दगुाा प्रसाद पौडेल अिुानचौपारी-५, थयाङ्िा मोतीप्रसाद  िमादत्त  

 
 

अस् ायी योग्यताक्रम सचूी 

अ.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र बाब ु बारे् 

१ 3381 मनोि कुमार पौडेल गगंाप्रसाद  खडानन्द 

२ 6363 वबक्रम पाण्डे कृष्र्  वखमान्नद  

३ 7048 वमना पोखरेल प्रेमलाल  परू्ा भर  

४ 3563 कावल बहादरु िाही प्रेमबहादरु  भविमल 

५ 1570 भानभुि िोिी मोहनदिे  मान प्रसाद  

६ 4116 विवपन कुमार राय वखररया  खलेत ु 
 

नोटः फमफत २०७९।०३।१३ गते सोमबार फबहान ११:०० बरे् फसराररस पत्र फवतरण गररने बेहोरा र्ानकारी गराइन्छ । 

 

 

 

 

 

............................ .................................. ................................. 

(रमाकान्त ढकाल ) (यिुराि अयााल) (दामोदर सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  

  


