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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. २०६/०७5-७6 लमलत २०७5/६/१८ 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, पोखराको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा पोखरा परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको पोखरा कायाालय, पार्दी, पोखरामा सञ् चालन हुने अन्तरवातााका लावग छनौट गने 

वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकताको 

प्रमार्पत्र, हाल कायारत पदको स्थायी वनयुखि पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका 

कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ (दुई) प्रवत तथा तृतीय 

पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाातााको लावग उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै 

सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह/उपसमूह – िेपाल प्रशासि, सामान्य प्रशासि  पद – खररर्दार 

शे्रर्ी/तह – रा.प.अिं. श्चितीय  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५/३/२५ र २७ गते 
 

ववज्ञापन नम्बरः ............../०७४-७५ १२९०९ 

ववज्ञापनको वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ६ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः १४ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ११ 
 

व.क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम अन्तरवाताा श्चमश्चत र समय 

1 230002 वकरर्प्रसाद शमाा कमलापती हरीदत्त 

२०७५/८/७ गते  

ववहान ८.०० बजे 

2 230004 खिलबहादुर कुमाल रामकाजी कोटी 

3 230005 पूर्ाचन्द्र रेग्मी ज्ञामलाल हररलाल 

4 230006 वबषु्णप्रसाद अविकारी रामु केशवराज 

5 230007 बुलन्दबहादुर भण्डारी होमबहादुर दुगााबहादुर 

6 230008 मािवप्रसाद रेग्मी विल्लीराम  वभमलाल  

7 230016 वावुराम पौिेल वमत्रलाल वहमलाल 

२०७५/८/८ गते  

ववहान ८.०० बजे 

8 230017 ववषु्णप्रसाद पौिेल भवानीप्रसाद नारायर्प्रसाद 

9 230019 सनमबहादुर के्षत्री लालबहादुर चन्द्रबहादुर 

10 230020 सुजन ढकाल यामनारायर् हुमनाथ 

11 230022 सुया पोिरेल नन् दलाल वशवलाल 
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