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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना न.ं ३/०७८-७९ मिमि २०७८/०४/०१ गिे 

 

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

समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (अप्राववविक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पदसंख्या १५ (पन्ध्र) को लावग वमवि २०७७/०९/२६ र २९ 

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 प्रशासन  समूहाः िेिा 
  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 9 2 2 1 0 0 1 
मलखखत परीक्षामा सखिमलत संख्ाः 144 
अन्तरवातायको लामग छनौट भएको संख्ाः  25 12 4 1 0 0 7 

 

 

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

1 510189 अवनल चापागाई अमृिप्रसाद जुखिबल्लभ खुला 

2 450264 अबु्दलहक अंसारी इस महमद लाल महमद खुला, मिेशी 

3 452202 अरुण अविकारी सावलकराम भोलानाथ खुला 

4 450589 अशोक अवथथी बाशुदेव प्रभानन्द वपछविएको के्षत्र 

5 453617 ईखन्दरा बराल ववखनाथ उमापवि मवहला 

6 454015 करण शाही जयबहादुर कृपाल वपछविएको के्षत्र 

7 451982 केदारप्रसाद अविकारी देवीप्रसाद जयलाल खुला 

8 452273 खुमा देवी रेग्मी नरेन्द्र दुगाादत खुला, मवहला 

9 453670 ख्यामप्रसाद न्यौपाने रेशमलाल नरभुपाल खुला 

10 454405 गगन थापा फतेहबहादुर थमानवसंह आ.ज. 

11 453132 घनश्याम ज्ञवाली लोकप्रसाद रमनप्रसाद खुला 

12 454242 िम्बरराज बुढा बुखिमान देउमुनी वपछविएको के्षत्र 

13 510333 थमबहादुर थापा लालबहादुर काशीराम खुला, आ.ज. 

14 450417 नरबहादुर सलामी भिबहादुर हररबहादुर आ.ज. 

15 450018 फुलमाया आचाया लोकराज कुलावनिी मवहला 

16 453426 वबनोद ऐिी गणेशबहादुर जोगबहादुर खुला, वपछविएको के्षत्र 

17 453183 वबनोदकुमार शाही कृष्णबहादुर दलबहादुर खुला, वपछविएको के्षत्र 
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ब.क्र.नं. रोल नम्वर उिेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

18 510308 भगविी चापागाई रघुनाथ िोयानाथ मवहला 

19 450779 मञ्जु शमाा िमादत लक्ष्मीदत मवहला 

20 452189 मािबप्रसाद चापागाइा  लोकप्रसाद देवीदत खुला 

21 450169 राजन आचाया मोिीलाल बलभद्र खुला 

22 450282 राजन ढकाल इन्द्रमवण वचन्तामवण खुला 

23 450022 राजु शे्रष्ठ उदयराज पहलमान आ.ज. 

24 510294 राजेन्द्र पौिेल नारनदत नन्दलाल खुला 

25 451432 ररिा पौिेल गोववन्द भूवमराज मवहला 

26 450295 लवलिा शमाा नारायणप्रसाद रङ्गनाथ मवहला 

27 450610 लीलाकुमारी शमाा नारायणप्रसाद रङ्गनाथ मवहला 

28 450630 लोकराज अविकारी िनपिी नन्नलाल खुला 

29 452343 लोकेन्द्र बुढा देव हका  वपछविएको के्षत्र 

30 450665 ववद्यािर पौिेल लक्ष्मीिर खखमलाल खुला 

31 452823 ववमल के.सी. ववषु्णबहादुर सुरथबहादुर खुला 

32 450265 वववेककुमार पोखरेल नारायणप्रसाद रुपनाथ खुला 

33 452307 ववषु्णप्रसाद पोखे्रल छववलाल िेिनाथ खुला 

34 454238 संझना लावमछाने यमनारायण उमानन्द मवहला 

35 450983 सन्तोष अविकारी कवपलमूनी वबषु्णप्रसाद खुला 

36 452380 सागर शमाा नेत्रनाथ मेघराज खुला 

37 510531 सावीत्रा सुवेदी देवीप्रसाद वटकानाथ मवहला 

38 450334 वसजाना सुवेदी बालाकृष्ण बेदप्रसाद खुला, मवहला 

39 451392 सुमन गौिेल होमनाथ कवपलमवण खुला 

40 450189 सुमन सुवेदी कुलचन्द्र ववषु्णप्रसाद खुला 

41 450338 सुरेसप्रसाद जोशी गौरीलाल कीिो वपछविएको के्षत्र 

42 450342 सोयुजकुमार के.सी. इश्वरबहादुर िेजबहादुर खुला 

43 451462 सोववना मल्ल ववसु्नवहादुर जल मवहला 

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

लमलत वणाानकु्रम नम्वर अन्तरवाताा हनु ेसमय 

२०७८/०५/२१ 1-7 वदनको ११.०० बजे 

8-14 वदनको २.०० बजे 

२०७८/०५/२२ 
15-21 वदनको ११.०० बजे 

22-28 वदनको २.०० बजे 

२०७८/०५/२३ 
29-35 वदनको ११.०० बजे 

36-43 वदनको २.०० बजे 
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