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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. - ३५ लिलत- २०७९/५/१८ 
 

 

लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कायाालयको वव.नं. १०००९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नपेाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, 
रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (अप्राववधधक), खररदार वा सो सरह पदको तपशशलमा उल्लेशखत माग पद संख्याका लाधग धमधत 
२०७८।४।१७ र १९ गते संचाधलत धलशखत परीक्षामा सशममधलत देहायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदवारहरुलाई 
वणाानकु्रम अनसुार धनमनधलशखत धमधत र समयमा लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय¸ धनकुटामा संचालन हनु ेअन्तरवातााका लाधग 
छनौट गने धनणाय भएकोले समवशन्धत सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 छनौट भएका उममेदवारहरुले अन्तरवाताा द्वदन आउँदा हालै शखचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रधत¸ नपेाली नागररकताको 
प्रमाणपत्रको सक्कल सवहत नक्कल २ प्रधत¸ न्यूनतम शैशक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रधत, दरखास्त फारामको 
पवहलो पाना २ प्रधत र तेस्रो पाना १ प्रधत भरी प्रवेशपत्र धलई तोवकएको द्वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हनुे कायाालयमा 
उपशस्थत हनुपुने व्यहोरा समेत यसै सूचनािारा जानकारी गराइएको छ।  

सेवााः नेपाल प्रशासन समूहाः सामान्य प्रशासन पदाः खररदार वा सो सरह शे्रणी: रा.प.अनं. द्वितीय 

धल.प. संचालन धमधत: २०७८।४।१७ र १९  गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय। 
ववज्ञापन नं. .../076-77 १०००९ 

वकधसम आ.प्र. 
माग पद संख्या ७ 

धल.प. मा सशममधलत संख्या 14 
अन्तरवातााको लाधग छनौट भएको संख्या ३ 

 
ब.क्र.नं. रोल नं. उममेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 
1.  50010 जय प्रकाश यादव रामप्रसाद खशुीलाल 

2.  50019 दगुा कुमार राई घनश्याम ववरबहादरु 

3.  50006 देव कुमार मेहता रामनारायण मधकुर 

 

अन्तरवाताा हनु ेस्थानाः-  लोक सेवा आयोग धनकुटा कायाालय¸धनकुटा 
धलशखत परीक्षाबाट छनौट भएका माधथ उल्लेशखत सबै उममेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रम धनमनानसुार संचालन हनु ेव्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

धमधत वणाानकु्रम नमबर अन्तरवाताा हनु ेसमय 

207९/६/४ गते १-३ द्वदनको १.०० बजे 
 

पनुश् च 

-  अको सूचना भएमा बाहेक तोवकए बमोशजम अन्तरवाताा कायाक्रम यथावत रुपमा संचालन हनुेछ । 

 

 

........................... .................................. ................................. 
(ववकास बस् नते) (टंकप्रसाद पन्थी) (लालबहादरु काकी) 
नायब सबु्वा शाखा अधधकृत सहसशचव 

पार्दी पोखरा 


