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प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाताा कायाक्रम सम्वन्धी सचूना 

सचूना नं. १६९/०७५–७६, मममत २०७५/०६/२६ 

लोक सेवा आयोग धनकुटा कायाालयबाट सचूना नं. ८७¸र ८८¸ मिमि २०७५।०५।२५ िा प्रकामशि सचूना अनसुार र्दहेायको 

मव.न. र पर्दिा मलमखि परीक्षाबाट प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्िरवािााको लामग छनौट भएका उम्िेर्दवारहरुको प्रयोगात्िक परीक्षा 

र अन्िरवािाा कायाक्रि र्दहेाय बिोमिि हुने व्यहोरा सम्वमन्धि सबैको िानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट 

भएका उम्िेर्दवारले अन्िवाािाा मर्दन आउँर्दा पासपोटा साइिको फोटो २ प्रमि, प्रिाणपत्रहरुको सक्कल समहि नक्कल २/२ प्रमि, 

र्दरखास्ि फारािको प्रथि पाना २ प्रमि¸ ििृीय  पाना १ (एक) प्रमि भरी प्रवेशपत्र मलई िोमकएको सिय भन्र्दा १ (एक) घण्टा 

अगावै उपमस्थि हुनुपनेछ । अन्िवाािााका मर्दन सावािमनक मवर्दा पना गएिा पमन उक्त कायाक्रि यथावि् सञ्चालन हुनेछ । 
  

 

वि.नं.: १३०६९-१३०७१/०७४-७५ (खुला तथा समािेशी)  सेिा/समूह/उपसमूह: इवि¸ मेकावनकल¸ वन.उ.स. 

शे्रणी/तह: रा.प.अनं. वितीय     पद:  अपरेटर 
 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  230001 पषु्पक दाहाल  पपताम्बर चेतनाथ अपाङ्ग 

2.  230002 मालती पनु यमबहादरु तलुप्रसाद  मपहला 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा काययक्रम अन्तरिाताय काययक्रम प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरिाताय 

हुने  स्थान 
वमवत समय वमवत समय 

२०७५।०७।१० विहान ८.०० बजे २०७५।०७।१० विनको ११.३० बजे 
लोक सेिा आयोग,  पोखरा कायाालय 

पािी पोखरा 

 

वि.नं.: १३०७२/०७४-७५ (खुला तथा समािेशी)   सेिा/समूह/उपसमूह: इवि¸ मेकावनकल¸ वन.उ.स. 

शे्रणी/तह: रा.प.अनं. वितीय     पद:  इलेक्ट्रि वसयन 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  230002 धमेन्द्रकुमार यादब कामेश्वर गलुचन खलुा 
2.  230003 पवनबहादरु पाण्डे क्षेत्री डडलबहादरु गजबहादरु खलुा 
3.  230005 डमडथलेशकुमार यादब  देवेन्द्रप्रसाद  लक्ष्मण खलुा 
4.  230007 राजजव लाडमछाने ददपकबहादरु पणुणबहादरु  खलुा 

 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा काययक्रम अन्तरिाताय काययक्रम प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरिाताय 

हुने  स्थान 
वमवत समय वमवत समय 

२०७५।०७।१० विहान ९.३० बजे २०७५।०७।१० विनको १.३० बजे 
लोक सेिा आयोग,  पोखरा कायाालय 

पािी पोखरा 

 

  
  
 

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

(सररिा कुिारी खमिवडा) 

उप-समचव 
 


