
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 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. ३६ /०७७–७८, लिलत २०७८/३/२८ 
 
 

 

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

सेिा, सािान्य प्रशासन सिूह, रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रालिलधक), नायब सबु्िा िा सो सरह पदको तपशिलमा उल्लेशित माग 

पद संख्याका लाशग शमशत २०७६।११।२४ गते संचाशलत प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा भई शितीय चरणको शलशित परीक्षामा धनकुटा, 

ईलाम र िोटाङ परीक्षा केन्द्रबाट सशममशलत उममेदवारहरुमध्ये पशहलो चरणको प्रथम पत्र र दोस्रो चरणको शितीय र ततृीय पत्रको कूल 

प्राप्ताङ्कका आधारमा वणाानकु्रम अनसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदवारहरुलाई शनमनशलशित शमशत र समयमा िोक सेिा 

आयोग, धनकुटा कायाािय¸ धनकुटािा संचालन हुने अन्द्तरवातााका लाशग छनौट गने शनणाय भएकोले समवशन्द्धत सबैको जानकारीको 

लाशग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । 

 छनौट भएका उममेदवारहरुले अन्द्तरवाताा शदन आउँदा हािै लिचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत¸ नेपािी 

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

प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी प्रिेशपत्र शलई तोशकएको शदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्द्तरवाताा हुने कायाालयमा उपशथथत हुनपुने व्यहोरा 

समेत यसै सचूनािारा जानकारी गराइएको 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 सामान्य प्रशासन पदाः नायब सबु्वा वा सो सरह शे्रणी: रा.प.अनं. प्रथम 

लल.प. संचालन लमलि: २०७७।९।२६ र २8  गिे नलिजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय। 
 

ववज्ञापन नं. .../076-77 10002 10003 10004 10005 10006 

वकलसम खलुा मवहला आ.ज. मधेसी दललि 

माग पद संख्या 9 3 2 2 1 

ललखखि परीक्षामा सखममललि संख्या 437 

अन्िरवािााको लालग छनौट भएको 
संख्या 17 7 5 5 2 

 

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

1.  55396 अरुण केशरी नागेन्रप्रसाद हनमुान मधेसी 
2.  10473 अरुण सेन्दाङ कैलाश श्यामकणा आ.ज. 
3.  54416 अजुान कुमार खड्का देवराज पदमबहादरु खलुा 
4.  55618 इखन्दरा लबश्वकमाा खशवराज नरबहादरु दललि 

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

5.  51265 उमेश खनाल  रोवहिकुमार लमत्रलाल खलुा 
6.  110696 ओम प्रकाश िामाङ  जयबहादरु टुल्कुमान आ.ज. 
7.  52492 कवपश्वर कुमार महिो रामस्वाथा बलदेव मधेसी 
8.  50157 कमल सवेुदी होमप्रसाद वटकाराम खलुा 
9.  10241 चडुामखण लनरौला नारद श्रीवेलास खलुा 
10.  12008 जीवन पौडेल दगुाा हररप्रसाद खलुा 
11.  11564 धनमाया भट्टराई वटकाराम दयाराम मवहला 
12.  55626 नारायण राइा खजिबहादरु कालमुान आ.ज. 
13.  56275 लनमाल पररयार खशबलाल जहरमान दललि 

14.  51542 पारस मखण यादव प्रभनुारायण महेश मधेसी 
15.  50983 पसु्कर आचाया देवराज वटकाराम खलुा 
16.  55716 प्रलिक भट्टराइा भोलानाथ केवलराम खलुा 
17.  12168 वप्रयंका राइा लाहालसंह बालकुमार मवहला, आ.ज. 
18.  55089 बलराम आले मगर रामेश्वर हमानलसंह आ.ज. 
19.  11645 बाल मकुुन्द शमाा  शभुनारायण रामववराजी मधेसी 
20.  52989 लबमल चन्र थापा भवुानीशंकर देवीचरण खलुा 
21.  54264 भोजराज अलधकारी पणु्यप्रसाद भखिववलास खलुा 
22.  53937 रलमला चापागााँइा महाप्रसाद प्रमेनाथ मवहला 
23.  53650 राजेन्र बहादरु फराडा गोरखबहादरु जहरे खलुा 
24.  52864 रामजी पौडेल लभमबहादरु वीरध्वज खलुा 
25.  10782 रोखजना खलिवडा नेत्रप्रसाद भेदनाथ मवहला 
26.  110388 रोखजना बास्िोला जयप्रसाद मोिीखर मवहला 
27.  52589 ववनोद आचाया खडानन्द केशवप्रसाद खलुा 
28.  11666 ववष्ण ुचौलागाइा मेघप्रसाद हररप्रसाद मवहला 
29.  55395 शङ्कर शाह ु उपेन्र चौधरी मधेसी 
30.  53959 संगम पौडेल खशवकुमार गोलबन्दबहादरु खलुा 
31.  50743 सखन्दप न्यौपान े खशवप्रसाद रंगलाल खलुा 
32.  52269 सरोज अलधकारी रामप्रसाद कृष्णप्रसाद खलुा 
33.  11875 समुन खड्का पणु्यप्रसाद ररपमुदान खलुा 
34.  11448 सशुीला गौिम  प्रमेप्रसाद वटकाराम मवहला 
35.  50127 हरी प्रसाद प्याकुरेल यगुप्रसाद रुरप्रसाद 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 

2078/5/16 गिे 
1 - 7 ववहान 11.00 बजे 

8 - 14 ददनको 2.00 बजे 

2078/5/17 गिे 
15 - 21 ववहान 11.00 बजे 

22 - 28 ददनको 2.00 बजे 

2078/5/18 गिे 29 - 35 ववहान 11.00 बजे 
 

पनुश् च 

-  अको सूचना भएमा बाहेक िोवकए बमोखजम अन्िरवािाा कायाक्रम यथावि रुपमा संचालन हनुेछ । 

 

 

 

 
 

........................... .................................. ................................. 
(ववकास बस् नेि) (टंकप्रसाद पन्थी) (वीरेन्रबहादरु स्वााँर) 

नायब सबु्वा िािा अशधकृत उप-सशचव 


