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 लोक सेवा आयोग  

 

 

पोखरा कायाालय 

फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्सः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. ३७ /०७७–७८, लिलत २०७८/३/२८ 
 
 

 

लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कायाालयको लि.नं. १०००२-१०००८/०७६-०७७ (िुिा तथा सिािेशी)¸ नेपाि प्रशासन 

सेिा, िेिा सिूह, रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रालिलधक), िेिापाि पदको तपशिलमा उल्लेश त माग पस स्यायाका लाशग शमशत 

२०७६।११।२४ गते स्चाशलत प्रथमम चणकको पणक्ामा उ्कका ई  शितकय चणकको शलश त पणक्ामा धनकुटा,  लाम ण  ोटाङ पणक्ा 

केन्द्रबाट सशममशलत उममेसवाणहरुमध्ये पशहलो चणकको प्रथमम पत्र ण सोस्रो चणकको शितकय ण ततृकय पत्रको कूल प्राप्ताङ्कका आधाणमा 

वकाानकु्रम अनसुाण सहेायका णोल न्. तथमा नामथमण ईएका उममेसवाणहरुला  शनमनशलश त शमशत ण समयमा िोक सेिा आयोग, धनकुटा 

कायाािय¸ धनकुटािा स्चालन हुने अन्द्तणवातााका लाशग छनौट गने शनकाय ईएकोले समवशन्द्धत सबैको जानकाणकको लाशग यो सचूना 

प्रकािन गरणएको छ । 

 छनौट ईएका उममेसवाणहरुले अन्द्तणवाताा शसन आउँसा हािै लिचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत¸ नेपािी 

नागररकताको प्रिाणपत्र¸ शैलक्षक योयतयताको प्रिाणपत्र सक्कि सलहत नक्कि २/२ प्रलत, दरिास्त फारािको पलहिो पाना २ 

प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी प्रिेशपत्र शल  तोशकएको शसन १ (एक) घण्टा अगावै अन्द्तणवाताा हुने कायाालयमा उपशथथमत हुनपुने 

व्यहोणासमेत यसै सचूनािाणा जानकाणक गणाइएको छ । साथै एकीकृत रुपिा सञ्चािन हुने कम््युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी कायाक्रि 

यस कायााियको लिलत २०७८।३।२८ को सचूना न.ं ३९/०७७-७८ सिेत हेनुाहुन अनुरोध छ। 

 

सेवााः नेपाल प्रशासन समूहाः लेखा पदाः लेखापाल शे्रणी: रा.प.अनं. प्रथम 

लल.प. संचालन लमलि: २०७७।९।२६ र २9 गिे नलिजा प्रकाशन गने कार्ाालर्: लोक सेवा आर्ोग, पोखरा कार्ाालर्। 
 

ववज्ञापन नं. .../076-77 10002 10003 10004 10005 10007 

वकलसम खलुा मवहला आ.ज. मधेसी अपाङ्ग 

माग पद संख्र्ा 7 2 2 1 1 

ललखखि परीक्षामा सखममललि संख्र्ा 185 

अन्िरवािााको लालग छनौट भएको 
संख्र्ा 19 2 4 0 2 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उममेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  50619 उत्सव  ढकाल ध्रवुप्रसाद देवीचरन खलुा 

2.  110045 कमल बहादरु थापा ममबहादरु साराध्वज खलुा 

3.  51188 वकरण कुमार के. सी. लभमबहादरु छत्रबहादरु अपाङ्ग 

पार्दी पोखरा 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उममेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

4.  56779 खेम कुमारी ललमब ु नरबहादरु हस्िबहादरु मवहला, आ.ज. 

5.  11892 चन्र प्रसाद आचार्ा देवीप्रसाद ढुण्डीराज अपाङ्ग 

6.  51891 खचरखिवी  पाण्डे िलुसीप्रसाद वीरबहादरु खलुा 

7.  10241 चडुामखण लनरौला नारद श्रीवेलास खलुा 

8.  50896 जनक लिलमल्सेना कणााखर चन्र खलुा 

9.  12008 जीवन पौडेल दगुाा हररप्रसाद खलुा 

10.  55197 ददक्षा सापकोटा गणेशप्रसाद भवनाथ मवहला 

11.  10425 दीपक  कुमार  शे्रष्ठ बलबहादरु मानबहादरु आ.ज. 

12.  52063 दोखचा लामा कामी वपमबा आ.ज. 

13.  11758 धमाराज िामाङ्ग कृष्णबहादरु ववरमान आ.ज. 

14.  51308 परशरुाम काकी मेहरमान गंगबहादरु खलुा 

15.  50983 पसु्कर  आचार्ा देवराज वटकाराम खलुा 

16.  11743 रमेश खत्री कृष्णबहादरु मानध्वज खलुा 

17.  10525 रमेश गरुागारं्इ खेमनाथ प्रजापिी खलुा 

18.  54356 राजन ररमाल गोपालप्रसाद टंकप्रसाद खलुा 

19.  10314 राजेन्र  प्रसाद ढुङ्गाना जर्प्रसाद धनपलि खलुा 

20.  52864 रामजी पौडेल लभमबहादरु वीरध्वज खलुा 

21.  12182 लक्ष्मण धमला ववष्णपु्रसाद टंकनाथ खलुा 

22.  50623 ललला चन्र पाण्डे िलुसीप्रसाद ववरवहादरु खलुा 

23.  50978 खशब प्रसाद भन्िना लभमप्रसाद खशवप्रसाद खलुा 

24.  11875 समुन खड्का पणु्र्प्रसाद ररपमुदान खलुा 

25.  54605 समुन गरुागाई खशवप्रसाद जर्प्रसाद खलुा 

26.  50001 होमनाथ गौिम काशीराम वानारसी खलुा 
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अन्तरिाताा हुने स्थानः- िोक सेिा आयोग धनकुटा कायाािय¸धनकुटा 

लिलित परीक्षाबाट छनौट भएका िालथ उल्िेलित सबै उम्िेदिारहरुको अन्तरिाताा कायाक्रि लनम्नानुसार सचंािन हुने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ । 

लिलत िणाानुक्रि नम्बर अन्तरिाताा हुने सिय 

2078/5/19 गिे 
1 - 7 ववहान 11.00 बजे 

8 - 14 ददनको 2.00 बजे 

2078/5/20 गिे 
15 - 21 ववहान 11.00 बजे 

22 - 26 ददनको 2.00 बजे 
 

पनुश् च 

-  अको सूचना भएमा बाहेक िोवकए बमोखजम अन्िरवािाा कार्ाक्रम र्थावि रुपमा संचालन हनुेछ । 

 

 

 

 
 

........................... .................................. ................................. 
(ववकास वस् निे) (टंकप्रसाद पन्थी) (वीरेन्रबहादरु स्वााँर) 
नायब सबु्वा िा ा अशधकृत उप-सशचव 


