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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.  १३४/०७८–७९,  लिलत २०७९/०२/१० 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५३१-५३२/२०७८-०७९ (खुला तथा समािेशी)¸ आवथिक योजना तथा तथ्याङ्क सेिा, 

तथ्याङ्क समहू, पााँचौ तह, तथ्याङ्क सहायक (प्राविविक) पदको िाग पद संख्या २ (दुई) को लावग वमवत २०७८।११।०६ गते 

पोखरामा सञ्चावलत परीक्षामा सवममवलत जममा १२६ जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ािनकु्रमानसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर 

भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ि भई अन्तिाितािको लावग छनोट भएको व्यहोरा समबवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन 

गररएको छ । छनौट भएका उममेदिारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल 

२/२ प्रवत, हालसाल ैवखचेको पासपोटि साइजको फोटो २ प्रवत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी 

प्रिेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगािै अन्तरिातािका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनाद्वारा जानकारी 

गराइएको छ । 

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ 531 532 - - - - - 

लकलसि खलुा महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग हप.क्ष.े 

िाग पद संख्या १ १ - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या 126 
अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
३ ३ - - - - - 

 

वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  34 अनपु  पौडेल मच्छु लाल  रािा कृष्र्  खलुा 

2.  223 शारदा  खड्का टुकबहादरु रुमान वसंह मवहला 

3.  143 संवदप प्रशाद पन्त राजेन्र राज कमलापवत  खलुा 

4.  246 सररता  शमाि सरेुन्रप्रसाद उमानन्द मवहला 

5.  207 सवस्मता  वसंतान् टंकबहादरु लालबहादरु मवहला 

6.  146 सवुदप  पौडेल इश्वरी प्रसाद  शावलकराम खलुा 
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अन्तरवाताा िनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

   ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उखललखखत सबै उम्मेदवारिरुको अन्तरवाताा कायाक्रम देिाय अनसुार सञ्चालन िनुछे।  

लिलत िर्ाानुक्रि नम्बर अन्तरिाताा हुने सिय 

२०७९/ ०२ /२५ 1-6 विहान ११.०० बजे 

 

पुनश् च 

-    अको सचूना भएमा बाहके तोवकएको अन्तरिातािका वदन साििजवनक विदा पनि गएमा पवन उक्त कायिक्रम यथाित ्संचालन 

हुनेछ । 

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

 (राजेश पौडेल) (सवन्दप ढुंगाना) (कृष्र्प्रसाद आचायि) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत  निौं 

 


