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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ६५/०७९-८० लिलत २०७९/०६/२६ गते 

 

 लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखराको तपससलमा उले्लखखत सव.नं., सेवा, समूह र पदको समसत २०७९।०२।२१ र २४ 

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 प्रिासन सिूहाः राजस्व 

    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 7 2 1 2 0 0 1 
सलखखत परीक्षामा सखिसलत संख्ाः 207 
अन्तरवातााको लासग छनौट भएको संख्ाः  26 8 1 5 0 0 12 

 

 

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

1 451379 अजयकुमार िमाा नथुप्रसाद  अदालत  मिेिी 

2 452947 उपेन्द्रप्रसाद संज्याल  प्रभूलाल देउहरी खुला, सप.के्ष. 

3 453926 कसबन्द्र आचाया नारायर्प्रसाद जयलाल सप.के्ष. 

4 452956 कमल तामाङ् दलबहादुर मानबहादुर आ.ज. 

5 453822 कृष्णप्रसाद चौलागाइा  जयलाल िनन्जय सप.के्ष. 

6 453110 ख्ामप्रसाद न्यौपाने रेिमलाल नरभुपाल खुला 

7 450868 गरे्ि िमाा सिव रामनाथ खुला, सप.के्ष. 

8 453585 गोसवन्द ढकाल डण्डपानी घुमनाथ खुला 

9 450935 चसवन्द्र ससंह रत्नबहादुर  करबीर खुला, सप.के्ष. 

10 450283 छसवलाल सगरी िमा कलु सप.के्ष. 

11 450236 जीवन भण्डारी  सडल्लीराम कुलप्रसाद खुला 

12 450530 ज्योसतप्रसाद अयााल चन्द्रप्रसाद खेमलाल खुला 

13 451527 दुगाानारायर् सज.सी. भेषबहादुर गोसवन्दबहादुर खुला 

14 453615 देव श्री सत्रपाठी कृष्णप्रसाद नन्दप्रसाद मसहला 

15 510174 नकुल िमाा पिुपती प्रजापती खुला 
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र्.क्र.नं. रोि नम्वर उमे्मदर्ारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

16 450261 नवराज जोिी अिरराज देसवप्रसाद खुला, सप.के्ष. 

17 450538 नहकुल बोगटी अमरे  गोरे खुला, सप.के्ष. 

18 451309 सनरन्जनकुमार पाल नागेन्द्र जगरनाथ खुला, मिेिी 

19 453827 परिुराम पौडेल  गंगाराम मनहरी खुला 

20 452622 प्रकाि िामी टक्कबहादुर िनजय खुला, सप.के्ष. 

21 453859 प्रसतक्षा रेग्मी भट्टराई  एकनारायर् नारायर्दत्त खुला, मसहला 

22 453375 सबनोदकुमार यादव रजेसर  मुखो  मिेिी 

23 510076 मनोज पौडेल कोसकलप्रसाद देवप्रसाद खुला 

24 453769 मनोज िमाा मोहदत्त ताराखर खुला 

25 453367 ममता पंगेनी ताराप्रसाद थानेश्वर खुला, मसहला 

26 450281 समलन पौडेल रामप्रसाद हररदत्त खुला 

27 451612 रंजना लासमछाने  टोपप्रसाद चुडामर्ी खुला, मसहला 

28 453374 रसवराज िमाा कृष्णभक्त आउँसे  खुला, सप.के्ष. 

29 450165 ररतबहादुर रावत वृषे कले सप.के्ष. 

30 452220 रोिनकुमार कुिवाहा रामेश्वरप्रसाद बैलास मिेिी 

31 453189 लालचन्द्र पौडेल  नरहरर बृहस्पसत खुला 

32 453955 लोकबहादुर बोहरा  िनसजत  लालबहादुर सप.के्ष. 

33 453453 सवसपनकुमार महतो रामप्रसाद चौिरी खुला, मिेिी 

34 510430 संसगता िमाा यदुनाथ सबषु्णप्रसाद मसहला 

35 452957 सासलकराम ढकाल  पे्रमनाथ देवनाथ खुला 

36 510112 सासवत्रा सुवेदी देसवप्रसाद सटकानाथ मसहला 

37 451580 ससता रोकाय डणे्ड नने्न मसहला 

38 453069 सुरेि पोखे्रल  राजनकुमार प्रजापती खुला 

39 453319 सुवास पौडेल  उमाखर भुवानीिंकर  खुला 

40 452830 सुखिता भट्टराइा  बाबुराम सललाबल्लभ मसहला 

 

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

लिलत र्णाानुक्रि नम्वर अन्तरर्ाताा हुने सिर् 

२०७९/०७/२२ 1-6 सदनको ३.०० बजे 

२०७९/०७/२३ 

7-12 सदनको ११.०० बजे 

13-18 सदनको १.०० बजे 

19-24 सदनको ३.०० बजे 

२०७९/०७/२४ 

25-30 सदनको ११.०० बजे 

31-36 सदनको १.०० बजे 

37-40 सदनको 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 


