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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १/०७८-७९ मिमि २०७८/०४/०१ गिे 

 

लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखराको वव.नं. १२८५२–१२८५८/०७६–०७७ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र 

सरकारी ववकल समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (अप्राववविक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पदसंख्या १५ (पन्ध्र) को लावग वमवि 

२०७७/०९/२६ र २७ गिे संचालन भएको वििीय चरणको प्रवियोवगिात्मक वलखखि परीक्षामा पोखरा र बागु्लङ्ग परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलि 

भएका उिेदवारहरुमधे्य वणाानुक्रमानुसार देहायका रोलनम्वर, नाम, थर भएका उिेदवारहरुलाई देहायको वमवि र समयमा आयोगको 

पोखरा कायाालय, पोखरामा संचालन हुने कम्प्यूटर सीप परीक्षण िथा अन्तरवािााका लावग छनौट गने वनणाय भएकोले सम्बखिि सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशि गररएको  छ ।  

छनौट भएका उिेदवारहरुले कम्प्यूटर सीप परीक्षण परीक्षा वदन आउँदा प्रवेश-पत्र र अन्तरवािाा वदन आउँदा आफ्नो पासपोटा 

साइजको फोटो २ प्रवि, नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र, शैवक्षक योग्यिाको प्रमाण-पत्र िथा अन्य आवश्यक सक्कल कागजाि सवहि 

नक्कल २/२ प्रवि र प्रवेश-पत्र वलई िोवकएको वदन र समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथि हुनुपने व्यहोरा समेि सम्बखिि सबैको 

जानकारीका लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै एकीकृत रुपमा संचालन हुने कम्प्यूटर सीप परीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम र्स 

कार्ायलर्को मममत २०७८।०४।०१ गतेको सूचना नं. ५।२०७८।७९ समेत हेनुयहुन अनुरोध छ ।  

  सेवााः न्याय  समूहाः न्याय, सरकारी वकीि 

  पदाः नायव सबु्बा वा सो सरह  शे्रणीाः रा.प.अनं.प्रथम (अप्राववलधक) 
ववज्ञापन नं. ............/०७६-७७ 1285२ 1285३ 1285४ 1285५ 1285६ 1285७ 1285८ 

वकवसमः ििुा मवहिा आ.ज. मधेशी दलित अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद संख्याः ७ ४ १ २ ० १ ० 
वलखखि परीक्षामा सखिवलि संख्याः 83 
अन्तरवािााको लावग छनौट भएको संख्याः  14 9 2 3 0 0 0 

 

 

व.क्र.नं. रोल नम्वर उमे्मदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 452406 अंजलीकुमारी पंविि रामेश्वर रुदल मवहला, आ.ज., मिेशी 

2 510189 अवनल चापागाई अमृिप्रसाद जुखिबल्लभ खुला 

3 450966 अनुषा काफले हुमाकान्त रत्नाखर खुला, मवहला 

4 452202 अरुण अविकारी सावलकराम भोलानाथ खुला 

5 452203 अजुान लावमछाने पानुदत्त वटकाराम खुला 

6 453124 इन्दीरा शमाा कलािर खिानन्द मवहला 

7 450444 वगिा वमजार ििरबहादुर टेकबहादुर मवहला 

8 450364 जगवदश सापकोटा टेकनारायण खररलाल खुला 

9 450065 ज्योिेन्द्र चापागाइा कुलप्रसाद िण्डपाणी खुला 

10 450423 पवविा पौिेल हुमनाथ िारापवि मवहला 

11 453146 पारसकुमार चौहान नवगनाप्रसाद मान्सा मिेशी 

12 450018 फुलमाया आचाया लोकराज कुलावनिी मवहला 

13 451750 भुवन थापा यामबहादुर वीरबहादुर आ.ज. 

14 450779 मञ्जु शमाा िमादत्त लक्ष्मीदत्त मवहला 

15 454064 महेश्वर वघवमरे हररभि ववश्वनाथ खुला 

16 510171 राजु पाठक भुवानीप्रसाद रुक्मागि खुला 

17 453594 ववजय ठाकुर रामबरण वकशोरी मिेशी 
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व.क्र.नं. रोल नम्वर उमे्मदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

18 450288 शोभाकान्त रेग्मी रघुनाथ महोदत्त खुला 

19 454238 संझना लावमछाने यमनारायण उमानन्द खुला, मवहला 

20 452452 सवमाला शमाा दुगााप्रसाद वहमलाल मवहला 

21 452380 सागर शमाा नेत्रनाथ मेघराज खुला 

22 450286 सुन्दर विवारी रािाकृष्ण वबषु्णहरी खुला 

23 450041 सुवमि मरावसनी केदारप्रसाद यामनारायण खुला 

24 450038 हेमराज ढकाल इश्वरीप्रसाद मवनरत्न खुला 

 

वलखखि परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखखि सबै उिेदवारहरुको अन्तवायताय कार्यक्रम वनम्नानुसार हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

लमलत वणाानकु्रम नम्वर अन्तरवाताा हनु ेसमय 

२०७८/०५/१४ 

१-७ ददनको ११.०० बजे 

8-14 ददनको २.०० बजे 

२०७८/०५/१५ 

१5-2१ ददनको ११.०० बजे 

22-२४ ददनको २.०० बजे 
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