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 लोक सेवा आयोग  

 

 

पोखरा कायाालय 
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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. २१ /०७६–७७,  लिलत २०७६/०५/२१ 
 
 

 

लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कायाालय¸ धनकुटाको वव.नं. १०००९-१००१३/०७५-०७६ (खलुा तथा समावेशी)¸ नेपाल न्याय 

सेवा (एकीकृत तथा संयकु्त) राजपत्र अनंवकत वितीय श्रेणी¸ खररदार वा सो सरह  (अप्रावववधक) पदको िाग पद सखं्या १४ (चौध) को 

लावग प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा भई वमवत २०७६।०३।०७ गते संचावलत वितीय चरणको वलवखत परीक्षामा धनकुटा परीक्षा केन्रबाट 

सवममवलत जममा ७४३ जना उममेदवारहरुमध्ये पवहलो चरणको प्रथम पत्र र दोस्रो चरणको वितीय तथा ततृीय पत्रको कूल प्राप्ताङ्कका 

आधारमा वणाानकु्रम अनसुार देहायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदवारहरुलाई दहेायको वमवत र समयमा िोक सेवा आयोग, 

धनकुटा कायाािय¸धनकुटािा संचालन हुने कम्यटूर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनणाय भएकोले समववन्धत 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उममेदवारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र¸शैवक्षक योग्यताको 

प्रमाणपत्र सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालै वखचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत¸दरखास्त फारामको पवहलो पाना  २ प्रवत र तेस्रो 

पाना १ प्रवत भरी प्रवेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हुने कायाालयमा उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै 

सचूनािारा जानकारी गराइएको छ । 
 

 सेवाः   नेपाल न्याय (एकीकृत तथा संयकु्त )           समहूः  न्याय¸           

 पदः खररदार वा सो सरह        शे्रणीः रा.प.अनं. वितीय (अप्रावववधक) 

 वलवखत नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कायाालय 

लवज्ञापन नं..........०७५-७६ १०००९ १००१० १००११ १००१२ १००१३ - - 

लकलसि िुिा िलििा आ.ज. िधेसी दलित अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद सखं्या ८ १ २ २ १ - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित सखं्या ७४३ 

अन्तरवातााको िालग छनौट भएको सखं्या १२ ३ ५ १० ५ - - 

 
वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट भएको समहू 

1.  51346 अजय साह रामसकल नागेश्वर खलुा, मधेसी 

2.  50147 आवशश ररजाल गणशे प्रसाद बवृिलाल  खलुा 

3.  50974 कंचन भट्टराइा अवधकारी गोववन्द प्रसाद वटकाप्रसाद मवहला 

4.  50236 कमला बढुाथोकी दवेीप्रसाद शेरबहादरु मवहला 

5.  50780 वकरन थापामगर लोकबहादरु कणाबहादरु खलुा, आ.ज. 

6.  51101 कृष्णादवेी शमाा वहरानन्द  रघनुाथ मवहला 

7.  50332 गोपाल वब.क. वशवलाल मानबहादरु दवलत 

8.  51568 तप्तकुमार शाही लवलत बहादरु कटक खलुा 

पार्दी पोखरा 
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वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट भएको समहू 

9.  50389 वदगमबरकुमार शमाा वसफैत बहादरु खलुा, मधेसी 

10.  50693 वदपेन्र रेग्मी वबष्ण ुप्रसाद लक्ष्मी प्रसाद खलुा 

11.  52762 नवराज चापागाई गायत्रीप्रसाद मनोरथ खलुा 

12.  51811 पवन झा महने्र अवनरुर खलुा, मधेसी 

13.  50297 प्रकाश तामाङ नरबहादरु झकलबहादरु आ.ज. 

14.  50408 पे्रमबहादरु घती जयबहादरु खड्गबहादरु आ.ज. 

15.  51357 भगेन्रवहादरु वलमव ु सकुबहादरु मकरध्वज आ.ज. 

16.  51336 मकेुशकुमार ठाकुर वभखारी थकुारु खलुा, मधेसी 

17.  50864 यगुल वनरौला लक्ष्मीप्रसाद चन्रप्रसाद खलुा 

18.  50423 रवन्जतकुमार मेहता वशवनारायण द:ुखा खलुा, मधेसी 

19.  50667 राजकुमार ववश्वकमाा बेदबहादरु जयबहादरु  दवलत 

20.  50103 रामदलुार राम तेजा  जडुी मधेसी, दवलत 

21.  50918 रामभगत राम महववर मकुन दवलत 

22.  52180 लवलतकुमार महतो सरेुन्र असफी खलुा, मधेसी 

23.  50079 वललाकान्त साह छठुराम वसताराम मधेसी 

24.  52566 श्रीवनबास महरा बधुन नवनपत मधेसी, दवलत 

25.  50139 समसाद हुसेन अब्दलु रवफद मधेसी 

26.  50687 सरोज प्रधान चन्रबहादरु फुलमान आ.ज. 

 

कम््यूटर सीप परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरवाताा िुने स्थानः- िोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाािय¸ धनकुटा । 
 

लिलित परीक्षाबाट छनौट भएका िालथ उल्िेलित सबै उम्िेदवारिरुको कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानुसार 

सचंािन िुनेछ । 

लिलत वणाानुक्रि नम्बर कम््यूटर सीप परीक्षण िुने सिय अन्तरवाताा िुने सिय 

2076।6।06 
1-7 विहान 8:00 बजे विहानको 11:00 िजे 
8-14 विहान 8:45 िजे दिनको २:00 बजे 

2076।6।07 
१5-20 विहान 8:00 बजे विहानको 11:00 िजे 
21-26 विहान 8:45 िजे दिनको २:00 बजे 

 

पुनश्च 

-  अको सचूना भएमा बाहके तोवकएको कम्यटूर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम 

यथावत् रुपमा संचालन हुनेछ । 

 
 

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

(अवभराज डााँगी) (गोववन्द प्रसाद पौडेल) (तोयनारायण सवेुदी) 

शािा अलधकृत  केलन्िय प्रलतलनलध 
कायाािय प्रिुि 

 (सि-सलचव) 


