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लिखत पर ाको न तजा काशन स ब धी सूचना 
सूचना नं. ५६/०७६-७७ म त २०७६/११/०८ गते 

 

 nf]s ;]jf cfof]u, पोखरा कायालय, पोखराको व. नं. 12967/075-076 -खलुा_, tx चौथो, सहायक म हला 
वकास नर क पदमा तपसीलमा उ लेिखत माग पदसं याको ला ग म त २०७६/०5/२5 गते संचालन भएको 
तीय चरणको तयो गता मक लिखत पर ामा पोखरा पर ा के बाट सि म लत भएका ज मा 33२ जना 

उ मेदवारह म ये वणान ु मानसुार देहायका रोलन वर, नाम, थर भएका उ मेदवारह लाई देहायको म त र समयमा 
आयोगको पोखरा कायालय, पोखरामा संचालन हनेु क यूटर सीप पर ण तथा अ तरवाताको ला ग छनौट गन नणय 
भएकोले स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको  छ ।  

छनौट भएका उ मेदवारह ले क यूटर सीप पर ण पर ा र अ तरवाता दन आउँदा आ नो पासपोट 
साइजको फोटो २ त, नेपाल  नाग रकताको माणप  र शैि क यो यताको माण-प  स ल स हत न ल २/२ 
त र वेश-प  लई तो कएको समय भ दा १ (एक) घ टा अगाव ैउपि थत हनुपुन यहोरा समेत यसै सूचना ारा 

जानकार  गराई छ ।  
    सेवाः व वध              पदः सहायक म हला बकास नर क         तह : चौथो 

व ापन काशन गन कायालय :- लोक सेवा आयोग, पोखरा कायालय, पोखरा 
 

व ापन नं.   12967/०७५-७६ 
कसमः खलुा 
माग पद सं याः 12 
लिखत पर ामा सि म लत सं याः 332 
अ तरवाताको ला ग छनौट भएको सं याः  18 

 
 

व. .नं. रोल न वर उ मेदवारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
1.  ४५०५२३ अमतृा शमा बु सागर/ मन पा ऋषीराम खलुा 
2.  ४५०५९६ अि मता थापा डलबहादरु/ भमकुमार  भ बहादरु खलुा 
3.  ४५००६७ उमादेवी डु  े मोहनीलाल/ टोपला खड ु खलुा 
4.  ४५००३९ केशादेवी शमा  मोती साद/ मेकुमार  ह रलाल खलुा 
5.  ४५११२१ जमनुा शमा ल साल अन तराज/ राधादेवी होमनाथ खलुा 
6.  ४५०९९० थमी थापा यमबहादरु/ पनुीदेवी गंगे खलुा 
7.  ४५०३९१ न मताकुमार  शमा इमनाथ/ व णकुुमार  न दलाल खलुा 
8.  ४५०८७९ तभा शमा ओम साद/ खगे र  जिु व लभ खलुा 
9.  ४५०३७१ मला पौडेल देवराज/ हमकुमार  दयान द खलुा 
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व. .नं. रोल न वर उ मेदवारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

10.  ४५०२३२ रेनकुा गौतम दोलराज/ सु नता हमुनाथ खलुा 
11.  ४५०२१७ लालमाया तामाङ  कृ णबहादरु/ स हल  प े खलुा 
12.  ४५०८६७ श मला अ धकार  आन द/ ि मणी ल मीद  खलुा 
13.  ४५००४३ शु मा बे वासे बालाकृ ण/ व णकुुमार  समु त खलुा 
14.  ४५०६०७ सं गता शमा यदनुाथ/ सतादेवी व णु साद खलुा 
15.  ४५०५५६ सा व ी वराल  रामच / शकु तला मोतीलाल खलुा 
16.  ४५०३७५ सु म ा सवेुद  ऋषराम/ देउमाया गजाधर खलुा 
17.  ४५०००९ हर माया वा ले  गो व द/ मेद माया ह र साद खलुा 
18.  ४५०५०७ ान ुपौडेल नारायण साद/ इ कला भानभु  खलुा 

 

लिखत पर ाबाट छनौट भएका मा थ उ लेिखत सबै उ मेदवारह को क यूटर सीप पर ण तथा अ तरवाता काय म 

न नानसुार ;~rfng x'g] यहोरा जानकार  गराइ छ । 
म त वणानु म न वर क यटुर सीप पर ण हनुे समय अ तरवाता हनुे समय 

२०७६-१२-5 
1-6 वहान 7:3० बजे वहान ११:०० बजे 
7-12 वहान 8:0० बजे दनको 1:00 बजे 
13-18 वहान 8:३० बजे दनको ३:00 बजे 

  
 
 
 
 
           -e/t yfkf_             -भरत खनाल_ -पणूमान े _  
 नायब सु बा  शाखा  अ धकृत न.sfof{no k|d'v 


