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 लोक सेवा आयोग  

 

 

पोखरा कायाालय 
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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. -३१ लिलत- २०७९/५/१५ 
 
 

 

लोक सेवा आयोग¸ दिपायल कायाालयको लि.नं. १५७०९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाि न्याय सेिा, न्याय/सरकारी िलकि 

सिूह, रा.प.अनं. लितीय शे्रणी (अप्रालिलधक), िररदार िा सो सरह पदको तपदिलमा उल्लेदित माग पि संख्याका लादग दमदत 

२०७८।४।१७ र १८ गते संचादलत दलदित परीक्षामा सदममदलत िहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेिवारहरुलाई वर्ाानुक्रम अनसुार  

दनमनदलदित दमदत र समयमा िोक सेिा आयोग, लदपायि कायाािय¸ लदपायििा संचालन हुने अन्तरवातााका लादग छनौट गने दनर्ाय 

भएकोले समवदन्ित सबैको जानकारीको लादग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । 

 छनौट भएका उममेिवारहरुले अन्तरवाताा दिन आउँिा हािै लिचेको पासपोर्ा साइजको फोर्ो २ प्रलत¸ नेपािी 

नागररकताको प्रिाणपत्र¸ न्यूनति शैलक्षक योग्यताको प्रिाणपत्रको सक्कि सलहत नक्कि २/२ प्रलत, दरिास्त फारािको 

पलहिो पाना २ प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी प्रिेशपत्र दलई तोदकएको दिन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हुने कायाालयमा 

उपदथथत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनाद्वारा जानकारी गराइएको छ ।  

सेवााः नेपाल न्याय समूहाः न्याय/सरकारी वककल पदाः खररदार वा सो सरह शे्रणी: रा.प.अनं. द्वितीय 

लल.प. संचालन लमलत: २०७८।४।१७-१८  गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय। 
 

कवज्ञापन नं. .../076-77 १५७०९ 

ककलसम आ.प्र. 

माग पद संख्या ३ 

लल.प. मा सम्ममललत संख्या २५ 

अन्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या ५ 

 
ब.क्र.नं. रोल नं. उममेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 
1.  770063 अनिल कुमार चौधरी रामप्रसाद बााँधु 

2.  770035 गोनबन्द बुढा कर्ण लाल 

3.  770059 िारायर् भण्डारी मािमल प्रताप 

4.  770062 भागरथी धामी देवनसिंह दते्त 

5.  770048 सहिशील बुढा बलकर्ण धिसुर 

 

 

पादी पोखरा 
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अन्तरिाताा हुने स्थानः- िोक सेिा आयोग लदपायि कायाािय¸लदपायि 

लिलित परीक्षाबार् छनौर् भएका िालथ उल्िेलित सबै उम्िेदिारहरुको अन्तरिाताा कायाक्रि लनम्नानुसार सचंािन हुने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ । 

लिलत िणाानुक्रि नम्बर अन्तरिाताा हुने सिय 

207९/६/४ गते १-५ लबहान ११.०० बजे 
 

पनुश् च 

-  अको सूचना भएमा बाहेक तोककए बमोम्जम अन्तरवाताा कायाक्रम यथावत रुपमा संचालन हनुेछ । 

 

 

 

 
 

........................... .................................. ................................. 
(कवकास बस् नेत) (टंकप्रसाद पन्थी) (लालबहादरु काकी) 

नायब सबु्वा िािा अदिकृत सहसदचव 


