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 लोक सेवा आयोग  

 

 

पोखरा कायाालय 

फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १९ /०७६–७७,  लिलत २०७६/०५/१९ 
 
 

 

लोक सेवा आयोग¸ जमु्ला कायाालय¸ जमु्लाको वव.नं. १५३५३-१५३५६/०७५-०७६ (खलुा तथा समावेशी)¸ नेपाल न्याय सेवा 

(एकीकृत तथा संयकु्त) राजपत्र अनंवकत वितीय श्रेणी¸ खररदार वा सो सरह  (अप्राववविक) पदको िाग पद सखं्या ५ (पााँच) को लावग 

प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा भई वमवत २०७६।०३।०७ गत े संचावलत वितीय चरणको वलवखत परीक्षामा  जमु्ला परीक्षा केन्रबाट 

सवम्मवलत जम्मा १०४ जना उम्मेदवारहरुमध्ये पवहलो चरणको प्रथम पत्र र दोस्रो चरणको वितीय तथा ततृीय पत्रको कूल प्राप्ताङ्कका 

आिारमा वणाानकु्रम अनसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उम्मेदवारहरुलाई दहेायको वमवत र समयमा िोक सेवा आयोग, जुम्िा 

कायाािय¸जुम्िािा संचालन हुने कम््यटूर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनणाय भएकोले सम्ववन्ित सबैको 

जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र¸शैवक्षक योग्यताको 

प्रमाणपत्र सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालै वखचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत¸दरखास्त फारामको पवहलो पाना  २ प्रवत र तेस्रो 

पाना १ प्रवत भरी प्रवेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हुने कायाालयमा उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै 

सचूनािारा जानकारी गराइएको छ । 
 

 सेवाः   नेपाल न्याय (एकीकृत तथा संयकु्त )           समहूः  न्याय¸ सरकारी वकील           

 पदः खररदार वा सो सरह        शे्रणीः रा.प.अनं. वितीय (अप्राववविक) 

 वलवखत नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कायाालय 

लवज्ञापन नं.......... १५३५३ - १५३५४ १५३५५ १५३५६ - - 

लकलसि िुिा िलििा आ.ज. िधेसी दलित अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद सखं्या २ - १ १ १ - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित सखं्या १०४ 

अन्तरवातााको िालग छनौट भएको सखं्या ४ - २ ५ ३ - - 

 
वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट भएको समहू 

1.  730209 एक लाल राना चेतबहादरु ऐभान वसं आ.ज. 

2.  730203 खाम्मा नेपाली लालववरे दउेमाले दवलत 

3.  730012 िन वसह ंसनुार बली दउेवजते दवलत 

4.  730107 विरेन्र कुमार यादव रामआवशष बलदवे खलुा, मिेसी 

5.  730066 नरेन्र भण्डारी रतनबहादरु गगंाबहादरु खलुा 

6.  730223 प्रवदप कुमार महतो ललीत गगंा प्रसाद मिेसी 

पार्दी पोखरा 
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वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट भएको समहू 

7.  730083 मनु बहादरु शाही जोरा वसग रणदल खलुा 

8.  730026 रमशे प्रसाद भवेडहर नन्दलाल रघनुाथ खलुा, मिेसी 

9.  730121 राम पववतर दास चन्र वमत्रलाल मिेसी 

10.  730042 लवलत कुमार पंवडत रामसनु्दर आनन्द मिेसी 

11.  730092 समुन नेपाली चकेु तेजबहादरु दवलत 

12.  730082 सरुज थारु रामदयाल बैजनाथ आ.ज. 

 
 

कम््यूटर सीप परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरवाताा िुने स्थानः- िोक सेवा आयोग, जुम्िा कायाािय¸ जुम्िा । 
 

लिलित परीक्षाबाट छनौट भएका िालथ उल्िेलित सबै उम्िेदवारिरुको कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानुसार 

सचंािन िुनेछ । 

 

लिलत वणाानुक्रि नम्बर कम््यूटर सीप परीक्षण िुने सिय अन्तरवाताा िुने सिय 

2076।6।06 
1-6 विहान 8:00 बजे विहानको 11:00 िजे 
7-12 विहान 8:45 िजे दिनको २:00 बजे 

 

पुनश्च 

-  अको सचूना भएमा बाहके तोवकएको कम््यटूर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम 

यथावत् संचालन हुनेछ । 

 

 

 
 

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

(अवभराज डााँगी) (गोववन्द प्रसाद पौडेल) (वीरेन्रबहादरु स्वााँर) 

शािा अलधकृत केलन्िय प्रलतलनलध उप-सलचव 


