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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं.  १२९/०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।४।२६ 

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  इमि., सभे पदः   अममन शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।७।१५ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १२९९८ १२९९९ १३००० १३००१ - - १३००२ 

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

माग पद संख्ाः  ७ २ १ १ - - १ 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                              २३१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१० ४ ३ ४ - - ७ 

 

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

1.  ४५०२११ जनम शाही जयबहादुर मोम लाल खुला, मप .के्ष.  

2.  ४५०४०१ जीवन मल्ल बलमवर मभमबहादुर मप .के्ष.  

3.  ४५०१८८ टौंकराज मगरी गोभ डबाडे मप .के्ष.  

4.  ४५०५०७ पावा ी थारू  रामप्रसाद लाला आ .ज.  

5.  ४५०३१६ प्रवेज आलम अौंसारी  अबु्दलरमहम वामजल मधेसी 

6.  ४५०३८८ पे्रमप्रकाश के .सी.   जगधन हररलाल खुला 

7.  ४५००८९ भक्तबहादुर कठाय  कृष्ण रामबहादुर खुला, मप .के्ष.  

8.  ४५०११८ मधुरमसौंह घ ी युयोधन मोहन आ .ज.  

9.  ४५०५३९ ममनराज के .सी.  र े परमल खुला, मप .के्ष.  

10.  ४५०१०४ महेश भण्ारी  प्र ाप अजुान मप .के्ष.  

11.  ४५०१२८ मानदेव जैसी जयरुद्ध जयमुनी खुला, मप .के्ष.  

12.  ४५०२३८ रमवशौंकर राय यादव उपेन्द्र मुखदेव खुला, मधेशी 

13.  ४५०२२२ राजेश वुढाथोकी कर्ाबहादुर जगबहादुर खुला 

14.  ४५००५३ राजेशकुमार साह लखखचन भुल्ला मधेसी 

15.  ४५००९२ लोकप्रसाद गड म वेले  ामाश्वर खुला 

16.  ४५०३७२ मवजयशौंकर यादव रामपुकार जनक मधेसी 

17.  ४५०२३६ मवनोद अमधकारी बालकृष्ण मललु खुला 

18.  ४५०१२९ शान्ता थापा के्षत्री धमाममसौं नरबहादुर ममहला 
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19.  ४५०४९४ समदक्षा खड्का मदलबहादुर भामगराम ममहला 

20.  ४५००६७ मसम्रन कठाय  जलबहादुर बरप ी ममहला 

21.  ४५०३६२ सुमन ा शाही कटकबहादुर रर्ीबहादुर ममहला 

22.  ४५०१९५ सुवास ओली भदाबहादुर कमारा खुला 

23.  ४५०२८८ ज्ञानी मसनेट मगर गोमवन्द लालबहादुर आ .ज.  
 

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 

१-६ २०७९।५।१७ मदनको ११०० बजे  ७-१२ २०७९।५।१७ मदनको २०० बजे 

१३-१८ २०७९।५।१९ मदनको ११०० बजे  १९-२३ २०७९।५।१९ मदनको २०० बजे 

 
 

 

 

 

   

(माधवप्रसाद लम्साल) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचव 
 


