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 लोक सेवा आयोग  

 

 

पोखरा कायाालय 
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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १३२ /०७९–८०,  लिलत २०७९/१०/२७ 

लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कायाालयको देहायको ववज्ञापनमा ा वलकोको वलत प पनमक्षामा ा सतिवलप ्िेदवाकह म  ये 

वर्ाााुक्र ााुसाक देहायका कोल ाम्बक पथा ाा  थक भोका ्िेदवाकह म ्त्त्र्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको 

लालग छनौट भोको व्यहोका सम्बतिप सबैको जााकाक्को लावग यो सूचाा प्रकाशा गरकोको छ । कम्प्युटक स्पनम पनमक्षामर् क 

अन्तकवापााको लावग छाौट भोका ्िेदवाकह मले 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 धनकुटा कायाालयिा ्क्त प्र ार्पनमत्रह मको 

प्रवपवलपनम् ्िेदवाक आफैले प्र ावर्प गक्  मजू गका्ाु पनमाेछ । आवश्यक नू्याप  शैवषामक योग्यपा पथा अन्य आवश्यक 

कागजापको प्र ार्पनमत्रह म ापुनमयााो ा जुासुकै ब प दक ास्त कद्द हुाेछ । छाौट भोका ्िेदवाकह मले देहायको स्थाा, व वप क 

स य ा हुाे  अन्तकवापाा वदा आ्ँदा  ावथ ्ले्लत प सक्कल कागजाप क प्रवेशपनमत्र वलई १ (ोक) घण्टा अगावै आयोगको धाकुटा 

कायाालय ा अवावाया ्पनमतस्थप हुाु पनमाेछ । कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको लदन सावाजलनक लिदा पना गएिा पलन 

उक्त कायाक्रि यथावत् सञ्चालन हुनेछ । 

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

२०७९।१०।२७ को सूचना नं. १३३/०७९-८० सिेत हेनुाहुन अनुरोध छ। 

सेवााः प्रशासा सिूहाः  काजश् व पदाः ाायब सुब्वा वा सो सकह शे्रणी: का.पनम.अां. प्रथ  (अप्रावववधक) 

लल.प. संचालन लिलत: २०७९।३।२५ क २८ गपे नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, पनमो का कायाालय। 

 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि, थर िािुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  50390 वदाेश धा ् कन्द्रवसह पुला  ुला 

2.  51038 वदपनमककाज बन्जका टंकप्रसाद कन्द्रप्रसाद  ुला 

3.  50892 ााकायर् रकजाल ारकप्रसाद  डाान्द  ुला 

4.  50020 पनमववत्रा व श्र  पुनमन्यप्रसाद लक्ष्म्प्रसाद  वहला 

लवज्ञापन नं. .../७८-७९ १०००१ १०००२ - १०००४ - १०००६ - 

लकलसि खुला िलहला आ.ज. िधेसी दललत अपाङ्ग  लप.के्ष. 

िाग पद संख्या २ १ - १ - १ - 

ललखखत परीक्षािा सखम्मललत 

संख्या 
१६६ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको 

संख्या 

६ ४ - ० - ० - 

पनमादी पनमो का 
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ि.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि, थर िािुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

5.  52107 पूनमजा सुवेद् कश्वक्प्रसाद ् ाााथ  वहला 

6.  50768 प्रकाश भट्टकाई  सेकबहादुक हस्तबहादुक   ुला 

7.  110127 को ा भुजेल वचकविव् लक्ष्मर्  ुला,  वहला 

8.  50645 साववत्रा अवधकाक् भोजकाज वबषु्णप्रसाद  ुला,  वहला 
 

अन्तरवाताा हुने स्थानाः- लोक सेवा आयोग धनकुटा कायाालय¸ धनकुटा 

वलत प पनमक्षामाबाट छाौट भोका  ावथ ्ले्लत प सबै ्िेदवाकहरुको अन्तकवापाा कायाक्र  वाम्नााुसाक संचाला हुाे व्यहोका 

जााकाक् गकाकन्छ । 

लिलत वणाानुक्रि सिय     

२०७९।११।१९ गपे 
१ – ४ वदाको ११:०० बजे  

 

  

५ - ८ वदाको २:०० बजे    

      

 

 
 

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

(ववकास बस् ाेप) (टंकप्रसाद पनमन्थ्) (व्केन्द्रबहादुक स्ाँक) 

ाायब सुब्वा शा ा अवधकृप ्पनम-सवचव 


