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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १०७/०७९-८० लिलत २०७९/१०/२८ गते 

 

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

२६ 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 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. ............/०७८-७९ 1285१ 1285२ 1285३ 1285४ 1285५ 1285६  
सकससमः खलुा महिला आ.ज. मधेशी दललत अपाङ्ग हप.क्ष.े 
माग पद संख्ाः 8 2 1 1 1 1  
सलखखत परीक्षामा सखिसलत संख्ाः 548 
अन्तरवातााको लासग छनौट भएको संख्ाः  18 8 4 6 6 5  

 

 

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

1 453457 1015715 अजय दास  सुरेि  ठग  खुला, मिेिी, दसलत 

2 452988 496116 अमृत पोखे्रल नन्दलाल  भुसमदत्त  अपाङ्ग 

3 452853 610251 कुिे कामती खेहरु  सुबै   मिेिी 

4 510521 838282 गाखन्दव सब.क.  छसबलाल   नन्दलाल    दसलत 

5 452125 618276 सजवछकुमार मुखखया हररदेव  दुसनया   मिेिी 

6 453432 58803 सदपकराज सत्रपाठी चन्द्रकान्त देिमलाल खुला 

7 452369 961857 सदपेिकुमार भाम राजबहादुर  जाड  खुला 

8 453081 484875 सदसलप असिकारी दतु्त इन्द्रदत्त  खुला 

9 451264 375604 नसवन काकी चेतबहादुर ऋसिराम खुला 

10 452219 975037 नसवन बसे्नत िरमबहादुर  लोकबहादुर  खुला 

11 453520 338065 नारायर् सतवारी ऋसिराम ठाकुरप्रसाद खुला 

12 452648 887749 सनरज पाणे्ड  नबराज   सवषु्णप्रसाद खुला 

13 452512 902998 पसवत्रा सुवेदी लेखनाथ  गंगाप्रसाद  मसहला 

14 453079 488162 सबकाि पररयार गुनबहादुर  लक्षीमन खुला, दसलत 

15 452921 506625 सबनादेवी िमाा तुलसीराम  चुडामर्ी  खुला, मसहला, मिेिी 
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र्.क्र.नं. रोि नम्वर िास्टर आर्ा.डी. उमे्मदर्ारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

16 510295 313264 बैजनाथ राय यादव सिविंकर रामसससकल  मिेिी 

17 510215 944403 भरत रेग्मी टेकनाथ  भोलानाथ  खुला 

18 452764 363484 मदन भण्डारी नन्दलाल  गोसवन्दप्रसाद खुला 

19 453099 480284 मखजजत अछामी  िुकबहादुर श्यामबहादुर  दसलत 

20 452587 895267 समत्रबिु रेग्मी गंगािर  उमापती खुला 

21 510130 887918 यामप्रसाद रसाइली बोमबहादुर  िनबहादुर   दसलत 

22 452398 957915 यामबहादुर थापा सभमबहादुर  चन्द्रबहादुर  आ.ज. 

23 450391 1088125 युवराज पौडेल एकनारायर्  सटकाराम    अपाङ्ग 

24 452918 552320 रसब पुन केिलाल सजउने  आ.ज., अपाङ्ग 

25 453109 476196 रमेि पुलामी पदमबहादुर भुरमान आ.ज. 

26 450571 1058151 रमेिकुमार यादव पसनलाल  मुनेश्वर   मिेिी 

27 453240 46849 लक्ष्मर् सतसमखिना मोसतप्रसाद खडानन्द खुला 

28 510445 345144 सवजदु सुबेदी इन्द्रप्रसाद मोसतप्रसाद  मसहला 

29 510047 506333 सवषु्ण सुवेदी खड्कबहादुर  पूर्ाबहादुर   मसहला 

30 450429 1029963 सम्झना बराल खडानन्द  मनीराम खुला, मसहला 

31 451156 31673 सरस्वती पन्थी लेखनाथ सडल्लीराज खुला, मसहला 

32 452264 971791 सुरज आचाया कुलप्रसाद  सुमन्तलाल   अपाङ्ग 

33 451752 709538 सुरेिकुमार िमाा गंगादत्त बालकृष्ण   अपाङ्ग 

34 452184 295213 सुवाि नेपाली सवश्वराज वुखिमान  दसलत 

35 452123 615981 सुवास पौडेल  उमाखर  भुवानीिंकर  खुला 

36 453251 98165 सुिील न्यौपाने डोलराज नुरदेव खुला 

37 452227 976349 सुष्मा भण्डारी  िोभाकर  मेघलाल    मसहला 

38 510544 114433 सृजना िमाा रेग्मी बलराम बलभद्र  मसहला 

39 451809 91525 सहमाल घती सहराबहादुर िनबहादुर आ.ज. 
 

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

 

लिलत र्णाानुक्रि नम्वर अन्तरर्ाताा हुने सिर् 

२०७९/११/१६ 1-7 सवहानको ११.०० बजे 

8-14 सदनको २.०० बजे 

२०७९/११/१७ 
15-21 सवहानको ११.०० बजे 

22-28 सदनको २.०० बजे 

२०७९/११/१८ 
29-35 सवहानको ११.०० बजे 

36-39 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 


