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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ६३/०७९-८० लिलत २०७९/०६/२६ गते 

 

 लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखराको तपससलमा उले्लखखत सव.नं., सेवा, समूह र पदको समसत २०७९।०२।२१ र २२ 

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 सामान्य प्रिासन 

    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 ९ 3 2 १ 0 ० १ 
सलखखत परीक्षामा सखिसलत संख्ाः 620 
अन्तरवातााको लासग छनौट भएको संख्ाः  15 10 6 5 0 0 6 

 

 

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

1 451379 अजयकुमार िमाा नथुप्रसाद अदालत मिेिी 

2 450390 ओमबहादुर थापा सजतबहादुर दलबहादुर आ.ज. 

3 452956 कमल तामाङ् दलबहादुर मानबहादुर आ.ज. 

4 510180 गोसबन्द पुन ओमबहादुर गंगबहादुर आ.ज. 

5 451750 सटका पौडेल बालाकृष्ण िमाागत खुला, मसहला 

6 510174 नकुल िमाा पिुपती प्रजापती खुला 

7 450075 नसमता भुसाल पदम यदुनाथ मसहला 

8 450538 नहकुल बोगटी अमरे गोरे सप.के्ष. 

9 451309 सनरन्जनकुमार पाल नागेन्द्र जगरनाथ खुला, मिेिी 

10 450720 परिुराम सतवारी धु्रवराज थलराज खुला 

11 453827 परिुराम पौडेल गंगाराम मनहरी खुला 

12 450662 प्रकािकुमार न्यौपाने जनकलाल रामप्रसाद सप.के्ष. 

13 453859 प्रसतक्षा रेग्मी भट्टराई एकनारायर् नारायर्दत्त मसहला 

14 453375 सबनोदकुमार यादव रजेसर मुखो मिेिी 
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र्.क्र.नं. रोि नम्वर उमे्मदर्ारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

15 453694 भानुभक्त उपाध्याय खडानन्द रत्निरर् सप.के्ष. 

16 510300 मसनष सुवेदी चन्द्रदत्त चक्रपार्ी खुला 

17 453769 मनोज िमाा मोहदत्त ताराखर खुला 

18 453947 युवराज चन्द देवेन्द्र िमाबहादुर सप.के्ष. 

19 453634 रमेि पुलामी पदमबहादुर भुरमान आ.ज. 

20 453374 रसवराज िमाा कृष्णभक्त आउँसे सप.के्ष. 

21 450024 रीता थापा कृष्णबहादुर मानबहादुर खुला, मसहला 

22 510547 रेिम थापा मगर सटकाबहादुर टेकबहादुर आ.ज. 

23 453955 लोकबहादुर बोहरा िनसजत लालबहादुर सप.के्ष. 

24 451479 सवन्दु सुबेदी इन्द्रप्रसाद मोसतप्रसाद मसहला 

25 450500 सवषु्णमाया लम्साल काँिीनाथ ररतुनाथ खुला, मसहला 

26 510134 वुद्धकुमारी अयााल पे्रमप्रसाद महोदत्त खुला, मसहला 

27 451474 ्ामसुन्दरकुमार यादव सहदेव झोटाईल मिेिी 

28 510298 सागर सुवेदी सडल्लीराम देसवप्रसाद खुला 

29 452093 सुजन शे्रष्ठ झलकनारायर् नन्दलाल खुला, आ.ज. 

30 452990 सुसदप पौडेल सगररिारी नन्दलाल खुला 

31 451951 सुसदप लासमछाने दयाराम भवदत्त खुला 

32 451262 सुसिर साह भरत ठाकुर मिेिी 

33 451536 सुसनता असिकारी सतथाराज नारायर्हरी मसहला 

34 451346 सुरेि थापा गोपीबहादुर टेकबहादुर खुला 

35 452623 सुष्मा भण्डारी िोभाकर मेघलाल मसहला 

36 453910 सृजना बराल गेहेन्द्रराज सभमनाथ मसहला 

 

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

 

लमलत वर्ाानकु्रम नम्वर अन्तरवाताा िनु ेसमय 

२०७९/०७/१८ 
1-6 सदनको ११.०० बजे 

7-12 सदनको १.०० बजे 

13-18 सदनको ३.०० बजे 

२०७९/०७/२० 

19-24 सदनको ११.०० बजे 

25-30 सदनको १.०० बजे 

31-36 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 


