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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना न.ं २/०७८-७९ मिमि २०७८/०४/०१ गिे 

 

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

सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (अप्राववविक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पदसंख्या २५ (पच्चिस) को लावग वमवि 

२०७७/०९/२६ र २८ गिे संचालन भएको वििीय चरणको प्रवियोवगिात्मक वलच्चखि परीक्षामा पोखरा र बागु्लङ्ग परीक्षा केन्द्रबाट सच्चिवलि 

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 सम्बच्चिि 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 उपच्चथथि हुनुपने यहोहोरा समेि सम्बच्चिि 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 प्रशासन  समूहाः सामान्य प्रशासन 

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

मकमसमः ििुा मवहिा आ.ज. मधेशी दलित अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद संख्ाः 14 2 4 2 2 0 1 
मलखखत परीक्षामा सखिमलत संख्ाः 372 
अन्तरवातायको लामग छनौट भएको संख्ाः  26 10 11 6 6 0 9 

 

 

ब.क्र.नं. रोल नम्वर उिेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

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

2 451713 अवनल अंगाइा  यामनाथ िमादत्त खुला 

3 510189 अवनल चापागाई अमृिप्रसाद जुच्चिबल्लभ खुला 

4 450966 अनुषा काफे्ल हुमाकान्त रत्नाखर खुला, मवहला 

5 450264 अबु्दलहक अंसारी इस महमद लाल महमद मिेशी 

6 450068 अमृिप्रसाद कँिेल कृष्णप्रसाद अच्यिानन्द खुला 

7 452202 अरुण अविकारी सावलकराम भोलानाथ खुला 

8 453453 अशोक भण्डारी ओमसागर चिुराखर खुला 

9 452357 अशोककुमार महिो महेन्द्र मािुरी मिेशी 

10 453124 इच्चन्दरा शमाा कलािर खिानन्द मवहला 

11 451359 खगेन्द्र वव.क. रने नौले दवलि 

12 452273 खुमा देवी रेग्मी नरेन्द्र दुगाादत्त मवहला 

13 454405 गगन थापा फते्तहबहादुर थमानवसंह आ.ज. 

14 450214 गणेश शमाा वशव रामनाथ वपछविएको के्षत्र 

15 510011 गाच्चन्दव वब.क. छवबलाल नन्दलाल दवलि 
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ब.क्र.नं. रोल नम्वर उिेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

16 450444 वगिा वमजार ििरबहादुर टेकबहादुर दवलि 

17 450809 चंखलाल थापा नन्दलाल काले खुला, वपछविएको के्षत्र 

18 510333 थमबहादुर थापा लालबहादुर कावशराम आ.ज. 

19 453107 देवीचन्द्र पौिेल वभमप्रसाद िमादत्त खुला 

20 450860 विरेन्द्रबहादुर शाही मंगलबहादुर ववक्रम खुला, वपछविएको के्षत्र 

21 450533 धु्रबबहादुर नेपाली मनसुरे ओठे दवलि, वपछविएको के्षत्र 

22 450417 नरबहादुर सलामी भिबहादुर हररबहादुर आ.ज. 

23 452770 नरेन्द्र राय यादव दु:खरण मवणराम मिेशी 

24 450146 नववन रेग्मी हररप्रसाद इामाकान्त खुला 

25 450688 वनरज पररयार वजिे नौले दवलि 

26 451454 पे्रमबहादुर कठायि दलवजि वबरु वपछविएको के्षत्र 

27 453104 पे्रमबहादुर शाही नरु दलु खुला, वपछविएको के्षत्र 

28 451448 पे्ररणा क्याप्छाकी मगर िनबहादुर नेत्रबहादुर मवहला, आ.ज. 

29 450576 वबकाश पररयार गुनबहादुर लक्षीमन दवलि 

30 454174 बुद्धकुमारी अयााल पे्रमप्रसाद महोदत्त मवहला 

31 510575 भुवन राना टेकबहादुर नरबहादुर आ.ज. 

32 510121 रणबहादुर थापा मानबहादुर कृष्णबहादुर खुला 

33 450169 राजन आचाया मोिीलाल बलभद्र खुला 

34 450022 राजु शे्रष्ठ उदयराज पहलमान आ.ज. 

35 452534 ररमबहादुर वजटी वजिबहादुर नरबहादुर आ.ज. 

36 453181 लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय लोकराज दुगााप्रसाद वपछविएको के्षत्र 

37 452823 ववमल के.सी. ववषु्णबहादुर सुरथबहादुर खुला 

38 510031 ववश्व रोका मगर थमबहादुर लालबहादुर आ.ज. 

39 450182 ववषु्णप्रसाद विवमच्चिना भानुभि चन्द्रकान्त खुला 

40 451709 शैलेन्द्रकुमार गुप्ता बली दुलााचन मिेशी 

41 454238 संझना लावमछाने यमनारायण उमानन्द खुला, मवहला 

42 450475 सवचन पौिेल विल्लीराज खिानन्द खुला 

43 450983 सन्तोष अविकारी कवपलमूनी वबषु्णप्रसाद खुला 

44 510503 सन्तोष थापा टोलबहादुर दलबहादुर खुला 

45 510030 सवमर आचाया रववलाल वदलु खुला 

46 510257 सरास्विी थापा रोका बलबहादुर पविराम मवहला, आ.ज. 

47 452380 सागर शमाा नेत्रनाथ मेघराज खुला 

48 510531 सावीत्रा सुवेदी देवीप्रसाद वटकानाथ मवहला 

49 450334 वसजाना सुवेदी बालाकृष्ण बेदप्रसाद खुला, मवहला 

50 452989 सुजिा शमाा रामदास ठाकुरदास मवहला 

51 453016 सुन्दर न्यौपाने सोमनाथ अववप्रसाद खुला 

52 454194 सुब्बामान शे्रष्ठ वदलबहादुर पहलमान आ.ज. 

53 451392 सुमन गौिेल होमनाथ कवपलमवण खुला 
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ब.क्र.नं. रोल नम्वर उिेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

54 450338 सुरेसप्रसाद जोशी गौरीलाल कीिो वपछविएको के्षत्र 

55 452363 सुवशलकुमार साह गणेश भदै मिेशी 

56 453166 सुवसल खत्री जयबहादुर ववसु्नबहादुर खुला, वपछविएको के्षत्र 

57 450342 सोयुजकुमार के.सी. इश्वरबहादुर िेजबहादुर खुला 

 

वलच्चखि परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लच्चखि सबै उिेदवारहरुको अन्तवायताय कार्यक्रम वनम्नानुसार हुने यहोहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

लमलत वणाानकु्रम नम्वर अन्तरवाताा हनु ेसमय 

२०७८/०५/१६ 1-7 वदनको ११.०० बजे 

8-14 वदनको २.०० बजे 

२०७८/०५/१७ 
15-21 वदनको ११.०० बजे 

22-28 वदनको २.०० बजे 

२०७८/०५/१८ 
29-35 वदनको ११.०० बजे 

36-42 वदनको २.०० बजे 

२०७८/०५/२० 
43-49 वदनको ११.०० बजे 

50-57 वदनको २.०० बजे 
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