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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १०८/०७९-८० लिलत २०७९/१०/२८ गते 

 

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

२७ 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 प्रिासन सिूहाः लेखा 

    पदाः लेखापाल       शे्रणीाः रा.प.अनं.प्रथम      

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

सवज्ञापन नं. ............/०७८-७९ 1285१ 1285२ 1285३ 1285४ 1285५   

सकससमः खलुा महिला आ.ज. मधेशी दललत अपाङ्ग हप.क्ष.े 
माग पद संख्ाः 5 2 2 1 1   
सलखखत परीक्षामा सखिसलत संख्ाः 192 
अन्तरवातााको लासग छनौट भएको संख्ाः  12 7 2 2 1   

 

 

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

1 510282 930443 असजत मगर रर्बहादुर दलबहादुर आ.ज. 

2 451260 372422 अचाना सिसमरे रंगनाथ वेदराज मसहला 

3 453200 70812 अजुान नेपाली सतलकबहादुर तुलबहादुर दसलत 

4 453547 495511 अखिता थापा सिलबहादुर भक्तबहादुर मसहला, आ.ज. 

5 452534 908166 कन्हाई समश्र सवनोद सुरत खुला, मिेिी 

6 451179 45123 ज्योतीकुमारी काफे्ल ओम यज्ञप्रसाद मसहला 

7 453432 58803 सदपकराज सत्रपाठी चन्द्रकान्त रेिमलाल खुला 

8 453081 484875 सदसलप असिकारी दतु्त इन्द्रदत्त खुला 

9 451380 46189 सपतकुमारी पौिेल हेमलाल गंगािर मसहला 

10 510607 249724 पुण्यकुमारी िमाा भवानीप्रसाद नन्दलाल मसहला 

11 452153 611181 मदन के्षत्री कृष्णबहादुर अग्नीिर खुला 

12 450670 1077758 रमेि ओली पे्रमबहादुर करु्ा खुला 

13 452785 314793 राजन पौिेल कृष्णप्रसाद गोसवन्दप्रसाद खुला 

14 453240 46849 लक्ष्मर् सतसमखिना मोसतप्रसाद खिानन्द खुला 

15 451249 473962 सववेचन सिसमरे धु्रवराज कृष्णलाल खुला 
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र्.क्र.नं. रोि नम्वर िास्टर आर्ा.डी. उमे्मदर्ारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

16 510047 506333 सवषु्ण सुवेदी खि्कबहादुर पूर्ाबहादुर मसहला 

17 450818 1082696 श्यामसकिोर पटेल रामस्वरुप ब्रहमदेव मिेिी 

18 453127 85580 संजय रेग्मी नारायर्प्रसाद मुरारी खुला 

19 452789 317190 सन्दीप काफे्ल दुण्डीराज दुगााप्रसाद खुला 

20 450213 105809 सागर ढकाल धु्रवराज भानुभक्त खुला 

21 453094 477631 सीता सापकोटा सुबेदी सदनानाथ हररनारायर् मसहला 

22 452123 615981 सुवास पौिेल  उमाखर भुवानीिंकर खुला 

 

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

 

लमलत वर्ाानकु्रम नम्वर अन्तरवाताा िनु ेसमय 

२०७९/११/१९ 1-6 सवहानको ११.०० बजे 

7-12 सदनको २.०० बजे 

२०७९/11/२१ 
13-18 सवहानको ११.०० बजे 

19-22 सदनको 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 


