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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १०६/०७९-८० लिलत २०७९/१०/२८ गते 

 

 लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखराको तपससलमा उले्लखखत सव.नं., सेवा, समूह र पदको समसत २०७९।०३।२५ र 

२९ 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 आवश्यक 

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।१०।२८ गतेको सूचना नं. १०९।२०७९।८० सिेत हेनुाहुन अनुरोध छ ।  

 

    सेर्ााः न्याय सिूहाः न्याय/सरकारी वसकल 

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

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

सवज्ञापन नं. ............/०७८-७९ 1285१ 1285२ - - - - - 

सकससमः खलुा महिला आ.ज. मधेशी दललत अपाङ्ग हप.क्ष.े 
माग पद संख्ाः 4 १ - - - - - 
सलखखत परीक्षामा सखिसलत संख्ाः     88 
अन्तरवातााको लासग छनौट भएको संख्ाः  7 ६ - - - - - 

 

 

र्.क्र.

नं. 
रोि नम्वर 

िास्टर 

आर्ा.डी. 

उमे्मदर्ारको नाि, 

थर 
बाबुको 

नाि 
बाजेको नाि 

छनौट भएको 

सिूह 

1 453309 86919 आथथा आचाया डोलराज ओवाकान्त मसहला 

2 453039 492037 दमन ओली ररपे  सपे खुला 

3 453432 58803 सदपकराज सत्रपाठी चन्द्रकान्त रेिमलाल खुला 

4 451679 99821 सनमाला दाहाल िनपसत खखमलाल खुला, मसहला 

5 510017 104153 सनिा सगरी सहरालाल इश्वर मसहला 

6 510607 249724 पुण्यकुमारी िमाा भवानीप्रसाद नन्दलाल मसहला 

7 453193 73343 प्रश्ननानी के्षत्री  इन्द्रबहादुर अगिर मसहला 

8 452921 506625 सबनादेवी िमाा तुलसीराम  चुडामर्ी खुला, मसहला 

9 452764 363484 मदन भण्डारी नन्दलाल गोसवन्दप्रसाद खुला 

10 453240 46849 लक्ष्मर् सतसमखिना मोसतप्रसाद खडानन्द खुला 

11 453251 98165 सुिील न्यौपाने डोलराज नुरदेव खुला 
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सलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मासथ उले्लखखत सबै उिेदवारहरुको अन्तर्ााताा कार्ाक्रि सनम्नानुसार हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

लमलत वर्ाानकु्रम नम्वर अन्तरवाताा िनु ेसमय 

२०७९/११/१५ 

१-६ हविान ११.०० बजे 

७-1१ ददनको २.०० 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 


