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 लोक सेवा आयोग  

 

 

पोखरा कायाालय 
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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ७५/०७९–८०,  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   लेिा पदाः  नायब सुब्वा वा सो सरह शे्रणी: रा.प.अनं. प्रथम (अप्राववविक) 

लल.प. संचालन लिलत: २०७९।२।२१ र २३ 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.  556310 गीता ज्ञवाली रवबलाल हुमलाल िुला, मवहला 

2.  551122 वचत्रप्रसाद योगी सुन्दरलाल वहरानाथ िुला 

3.  610220 टेर कबहादुर रोकाय शेरबहादुर चन्द्रवसंह िुला 

4.  556920 विलबहादुर थापा वटर काबहादुर उवजरबहादुर िुला 

लवज्ञापन नं. .../७७-७८ १३८०२ १३८०३ १३८०७ 

लकलसि खुला िलहला अपाङ्ग 

िाग पद संख्या २ १ १ 

ललखखत परीक्षािा सखम्मललत संख्या १४७ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको लालग छनौट भमको संख्या ९ ७ - 

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

5.  556063 तुल्सीराम िि्का नरवबर सरवबर िुला 

6.  611471 देवराज जैसी वबषु्णऋवि िनकृष्ण िुला 

7.  550153 पावाती बसे्नत ववषु्णबहादुर दानबहादुर मवहला 

8.  610462 प्रवतक्षा िि्का वतलकबहादुर वबरमान मवहला 

9.  551344 ररमा आचाया झवबन्द्रबहादुर ठगबहादुर िुला, मवहला 

10.  550414 शारदा वज.सी. देवीबहादुर वदलबहादुर िुला, मवहला 

11.  610449 सवचन िाँगी हेमराज चन्द्रबहादुर िुला 

12.  610481 सपना के.सी. ओमबहादुर वदलबहादुर मवहला 

13.  611578 सुवसला राउत फसाबहादुर मवनराम मवहला 

 

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 ११:०० बजे 

७ - १३ वदनको १:०० बजे 

 

 

 

 
 

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

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

नायब सुब्वा शािा अविकृत उप-सवचव 


