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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ६२/०७९-८० लिलत २०७९/०६/२६ गते 

 

 लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखराको तपससलमा उले्लखखत सव.नं., सेवा, समूह र पदको समसत २०७९।०२।२१ र २५ 

गते संचालन भएको प्रसतयोसगतात्मक सलखखत परीक्षामा पोिरा र बागिुङ्ग परीक्षा केन्द्रबाट सखिसलत भएका उिेद्वारहरुमधे्य 

बर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोलनम्बर, नाम, थर भएका उिेद्वारहरुलाई देहायको समसत र समयमा आयोगको पोिरा कार्ाािर्, 

पोिरािा संचािन हुने कम्प्यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्ाातााका लासग छनौट गने सनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको 

जानकारीका लासग यो सूचना प्रकासित गररएको छ ।  

छनौट भएका उिेदवारहरुले लोक सेवा आयोग सनयमावली २०७९ को सनयम ४० (१) बमोसजमको अवसि सभत्र प्रवेि पत्र 

ससहत आफ्नो पासपोटा साइजको फोटो २ प्रसत, नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, िैसक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र तथा अन्य आव्क 

सक्कल कागजात ससहत नक्कल २/२ प्रसत सम्बखित कायाालयमा बुझाइा  सकु्नपनेछ साथै अन्तरवाताा सदन आउँदा प्रवेि-पत्र सलई 

तोसकएको सदनको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगारै् उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत सम्बखित सबैको जानकारीका लासग यो सूचना 

प्रकािन गररएको छ । साथै एकीकृत रुपिा संचािन हुने कम्प्यूटर सीप परीक्षण सम्बन्धी कार्ाक्रि र्स कार्ाािर्को लिलत 

२०७९।०६।२६ गतेको सूचना नं. ६६।२०७९।८० सिेत हेनुाहुन अनुरोध छ ।  

 

    सेर्ााः न्याय सिूहाः न्याय 

    पदाः नायव सुब्बा वा सो सरह       शे्रणीाः रा.प.अनं.प्रथम      

   नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर् : लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा  

सवज्ञापन नं. ............/०७७-७८ 1285२ 1285३ 1285४ 1285५ 1285६ 1285७ 1285८ 

सकससमः खलुा महिला आ.ज. मधेशी दललत अपाङ्ग हप.क्ष.े 
माग पद संख्ाः ७ १ २ १ १ ० १ 
सलखखत परीक्षामा सखिसलत संख्ाः १२५ 
अन्तरवातााको लासग छनौट भएको संख्ाः  11 4 3 1 1 0 6 

 

 

र्.क्र.नं. रोि नम्वर उमे्मदर्ारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

1 451557 आँचल बराल सवश्वनाथ उमापसत मसहला 

2 453666 असनता िमाा देवनाथ पुर्षोतम मसहला 

3 453710 असनल बराल उमकान्त देवीप्रसाद खुला 

4 450376 अजुान ररजाल खडानन्द बसलराम खुला 

5 451491 कुसुम सव.क. खगेश्वर इन्द्रसजत मसहला, दसलत 

6 510574 कृष्ण पाठक भुमीराज भवदत्त खुला 

7 453480 जगतराज िाही कृष्णबहादुर जंगवीर सप.के्ष. 

8 450045 थमी थापा यमबहादुर गंगे आ.ज. 

9 451527 दुगाानारायर् सज.सी. भेर्षबहादुर गोसवन्दबहादुर खुला 

10 450261 नवराज जोिी अिरराज देसवप्रसाद खुला, सप.के्ष. 

11 450538 नहकुल बोगटी अमरे गोरे खुला, सप.के्ष. 

12 450030 बलबहादुर सबष्ट नवराज नरबहादुर सप.के्ष. 

13 453446 सबनोदकुमार सवष्ट सवखाबहादुर नने्द खुला, सप.के्ष. 

14 451113 भुसमराज ढकाल सभमलाल ऋसर्षराम खुला 
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र्.क्र.नं. रोि नम्वर उमे्मदर्ारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

15 454008 रचना भुजेल रामबहादुर कृष्णबहादुर आ.ज. 

16 451545 राजु पोखे्रल एकनारायर् खुदाखर खुला 

17 451358 राम कृष्ण भट्ट हररप्रसाद गोसवनाथ सप.के्ष. 

18 510697 रामेश्वर पौडेल मोतीप्रसाद हरीलाल खुला 

19 453453 सवसपनकुमार महतो रामप्रसाद चौिरी खुला, मिेिी 

20 450076 सीता सापकोटा सुबेदी सदनानाथ हररनारायर् मसहला 

21 453805 हका बहादुर गुरुङ्ग बमबहादुर पदमध्वज आ.ज. 

 

सलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मासथ उले्लखखत सबै उिेदवारहरुको अन्तर्ााताा कार्ाक्रि सनम्नानुसार हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

लमलत वर्ाानकु्रम नम्वर अन्तरवाताा िनु ेसमय 

२०७९/०७/१७ 

१-७ ददनको ११.०० बजे 

8-14 ददनको १.०० बजे 

१5-2१ ददनको ३.०० बजे 

पुनश्चाः अको सूचना भएमा बाहेक तोसकएको अन्तवाातााका सदन सावाजसनक सबदा पना गएमा पसन उक्त कायाक्रम यथावत संचालन हुनेछ । 

 

 

 

 (गोपाल काकी)     (सवदुर गौतम) (चुरामसर् मराससनी)  
                   नायव सुब्बा    िाखा असिकृत          उपससचव 


