
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग  

 

 

पोखरा कायाालय 

फोनः ०६१-४५३१४५,  फ्याक्सः ०६१-४५३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ७६ /०७९–८०,  लिलत २०७९/६/१४ 

लोक सेवा आयोग¸ बुटबल कायाालयको देहायको ववज्ञापनमा वलइएको वलखित परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरू मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदवारहरू उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको 

लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । कम्प्युटर र सीप परीक्षर् र 

अन्तरवातााको लावग छनौटर  भएका उिेदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनति शैलक्षक योग्यता 

यलकन हुने समू्पणा प्रिाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र दरखास्त फारािको प्रथि पाना २ प्रलत र तृतीय पाना 

१ प्रलत भरी कम्प्युटर सीप परीक्षण हुने लिलत भन्दा ७ लदन अलि आयोगको बुटबल कायाालयिा उक्त प्रमार्पत्रहरूको 

प्रवतवलपी उिेदवार आफैले प्रमावर्त गरी रूजू गराउनु पनेछ। आवश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता तथा अन्य आवश्यक 

कागजातको प्रमार्पत्रहरू नपुयााएमा जुनसुकै बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनौटर  भएका उिेदवारहरूले देहायको स्थान, वमवत र 

समयमा हुने  अन्तरवाताा वदन आउँदा मावथ उले्लखित सक्कल कागजात र प्रवेशपत्र वलई १ (एक) घण्टा अगावै आयोगको बुटर बल 

कायाालयमा अवनवाया उपखस्थत हुनु पनेछ । कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको लदन सावाजलनक लबदा पना गमिा पलन 

उक्त कायाक्रि यथावत् सञ्चालन हुनेछ । 

 साथै मकीकृत रुपिा सञ्चालन हुने कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी कायाक्रि यस कायाालयको लिलत 

२०७९।६।१४ को सूचना नं. ७७/०७९-८० सिेत हेनुाहुन अनुरोध छ। 

सेवााः  प्रशासन सिूहाः   राजश् व पदाः  नायब सुब्वा वा सो सरह शे्रणी: रा.प.अनं. प्रथम (अप्राववविक) 

लल.प. संचालन लिलत: २०७९।२।२१ र २४ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, पोिरा कायाालय। 

 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  551355 अशोक पल्ली मगर विष्णकुुमार केहरस ंह आ.ज. 

2.  550847 कमला घिसमरे सिलकराम सिमलाल मवहला 

3.  611118 खमुराज शमाा पनुाराम कणाप्र ाद खलुा 

4.  556061 गंगा पन्थी गोविन्दप्र ाद िेजनारायण मवहला 

लवज्ञापन नं. .../७७-७८ १३८०२ १३८०३ १३८०४ १३८०५ 

लकलसि खुला िलहला आ.ज. िधेसी 

िाग पद संख्या ३ १ १ १ 

ललखखत परीक्षािा सखम्मललत संख्या १५१ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको लालग छनौट भमको संख्या ११ ९ ५ १ 

पादी पोिरा 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

5.  556310 गीिा ज्ञिाली रविलाल हमुलाल मवहला 

6.  551122 घित्रप्र ाद योगी  नु्दरलाल वहरानाथ खलुा 

7.  556057 विकाप्र ाद सििारी धनप्र ाद िघुल् राम खलुा 

8.  610220 िेकबहादरु रोकाय शेरबहादरु िन्रस ंह खलुा 

9.  552793 िोपबहादरु गरुुङ सगरबहादरु िक्तबहादरु खलुा, आ.ज. 

10.  556920 सिलबहादरु थापा विकाबहादरु उजीरबहादरु खलुा 

11.  556209 ददनेश िौधरी कालरुाम देउखरुी आ.ज. 

12.  556455 देिीप्र ाद अयााल घशिप्र ाद िनश्याम खलुा 

13.  555420 पषु्पा पाण्िे गणुाखर लोकमणी खलुा, मवहला 

14.  554028 राकेशकुमार  ाह  ोनी  रामनाथ लालबहादरु मधेशी 

15.  551231 विशाल रेश्मी प्रमेबहादरु धनबहादरु आ.ज. 

16.  553543 शान्िा थापा  प्रमेबहादरु जंगबहादरु मवहला 

17.  550414 शारदा घज. ी. देिीबहादरु सिलबहादरु खलुा, मवहला 

18.  550677  म्झना थापा िाराबहादरु सिलबहादरु मवहला 

19.  551293  रोज ि ुाल ज्ञानप्र ाद िघुल् राम खलुा 

20.  555342  वििा क्षेत्री लालबहादरु के्षत्रबहादरु खलुा, मवहला 

21.  555356  ासबत्रा रास्कोिी घखमबहादरु केशबहादरु मवहला, आ.ज. 
 

अन्तरवाताा हुने स्थानाः - लोक सेवा आयोग बुटवल कायाालय¸ बुटवल 

वलखित परीक्षाबाटर  छनौटर  भएका मावथ उले्लखित सबै उिेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रम वनम्नानुसार संचालन हुने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ । 

लिलत वणाानुक्रि सिय 

२०७९।७। २२ गते १ - ६ वदनको ३:०० बजे 

२०७९।७। २३ गते 

७ – १२ वदनको ११:०० बजे 

१३ – १८ वदनको १:०० बजे 

१९ - २१ वदनको ३:०० बजे 

 

 

 

 

 
 

........................... .................................. ................................. 

(जनक प्रसाद िनाल) (टंर कप्रसाद पन्थी) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाँर) 

नायब सुब्वा शािा अविकृत उप-सवचव 


