प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
प्रश्नपत्र पररमार्जन, अन्तवाजताज त ा फसराररस शाखा
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उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सच
ू ना
सच
ू ना न.ं १८९/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/१६
यस आयोगको वि.नं. ५४६/२०७८-०७९ (खल
ु ा)¸ स्िास््य सेिा, जनरल नवसिङ समहू , पााँचौ तह, स्टाफ नसि (प्राविविक) पदको
माग पद सख्
ं या १२ (बाह्र) को लावग वमवत २०७९/०३/१० मा वलइएको अन्तिाितािमा उपवस्ित २५ र्ना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा
र अन्तिािताि समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मेदिारहरुको रोजाइको
प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका स्िानीय तहमा स्िायी वनयवु िको लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९/०३/१६ मा वनर्िय
भएको हुदाँ ा सम्बवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचू ना प्रकावित गररएको छ ।
फसराररस योग्यताक्रम सच
ू ी
यो.
क्र.नं.

रोल नं.

१

2330

२

उम्मेदवारको नाम र,
ठे गाना

बाबु

बार्े

फसराररस भएको स् ानीय तह

पष्ु पाञ्जली प्रिान,
बागमती-१२, सलािही

लोकबहादरु

रर्बहादरु

चामे गाउाँपावलका, गाउाँ कायिपावलकाको
कायािलय, मनाङ

997

पवु र्िमा नेपाली,
वभमाद-९, तनहुाँ

भीम बहादरु

नैन वसं

वभमाद नगरपावलका, नगर कायिपावलकाको
कायािलय, तनहुाँ

३

2104

िभु ेच्छा िापा,
व्यास-१२, तनहुाँ

प्रेम बहादरु

रन बहादरु

ऋविङ्ग गाउाँपावलका, गाउाँ कायिपावलकाको
कायािलय, तनहुाँ

४

641

सस्ु मीता विवमरे ,
पोखरा-११, कास्की

हररप्रसाद

सोमलाल

सन्ु दरबजार नगरपावलका, नगर कायिपावलकाको
कायािलय, लमजङु

५

2301

सानीमाया तामाङ,
कमलामाई-१०, वसन्िल
ु ी

प्रेमबहादरु

वटका बहादरु

सन्ु दरबजार नगरपावलका, नगर कायिपावलकाको
कायािलय, लमजङु

६

1998

रक्सन्दा िेरचन,
देिदह-६, रुपन्देही

हेमन्त

मवर्प्रसाद

बौदीकाली गाउाँपावलका, गाउाँ कायिपावलकाको
कायािलय, निलपरासी

७

401

सवु दना के .सी.,
चौरजहारी-५, रुकुम पविम

भीमे

पनु े

आाँविखोला गाउाँपावलका, गाउाँ
कायिपावलकाको कायािलय, स्याङ्जा

८

1761

सरस्िती कुमारी बोहरा,
परिरु ाम-४, डडेल्िरु ा

निराज

जगत बहादरु

अवजरकोट गाउाँपावलका, गाउाँ कायिपावलकाको
कायािलय, गोरखा

९

1479

विष्र्ु सापकोटा,
बागलुङ-६, बागलङु

भानभु ि

प्रमानन्द

गल्याङ नगरपावलका, नगर कायिपावलकाको
कायािलय, स्याङ्जा

प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
प्रश्नपत्र पररमार्जन, अन्तवाजताज त ा फसराररस शाखा
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यो.
क्र.नं.

रोल नं.

१०

387

११

1352

१२

2263

उम्मेदवारको नाम र,
ठे गाना
वसजिना आचायि,
जीतपरु वसमरा-१४, िारा
आङमु लामा,
वसमकोट-३, हुम्ला
वसवजवफना स्टार आर सी,
चौरजहारी-१०, रुकुम पविम

बाबु

बार्े

फसराररस भएको स् ानीय तह

पदमपार्ी भन्ने
प्रेमप्रसाद

हररलाल

विहादी गाउाँपावलका, गाउाँ कायिपावलकाको
कायािलय, पिित

कंरी

कामाि

आरूिाट गाउाँपावलका, गाउाँ कायिपावलकाको
कायािलय, गोरखा

वचनबहादरु

वहदिबहादरु

वभमसेनिापा गाउाँपावलका, गाउाँ
कायिपावलकाको कायािलय, गोरखा

वैकफपपक योग्यताक्रम सच
ू ी
वै.यो. क्र.न.ं

रोल न.ं

१

2371

मवनिा राय

वछन्मस्ता-२, सप्तरी

अविनाि

फनन्ि

२

2268

सस्ु मा अविकारी

पोखरा-१९, कास्की

गोविन्द प्रसाद

बेर्ीमािि

३

1423

सझं ना नेपाली

प्यठू ान-१६, प्यठू ान

इन्रबहादरु

टुक बहादरु

अ.यो.क्र.नं.
१
२
३
४
५
६

उम्मेदवारको नाम र

ठे गाना

बाबु

अस् ायी योग्यताक्रम सच
ू ी
उम्मेदवारको नाम र

रोल नं.

बार्े

बाबु

बार्े

1465

वप्रवत सहनी

रामपदारि

लक्ष्मेश्वर

707

तारा िापा

िन बहादरु

233

पष्ु पा कुमारी राित

वनम बहादरु

िनवसंह
वभम बहादरु

2792

रे खा बााँठामगर

वदलमान

दलवबर

1949

िान्ती कुमारी जैिी

विजयराज

मवनराम

लक्ष्मी आचायि

अविलाल

वहरामर्ी

823

............................
(रमाकान्त ढकाल )
अफधकृत छै ठौ

..................................
(यिु राज अयािल)
अफधकृत सातौ

.................................
(दामोदर सिु ेदी)
अफधकृत दशौ

प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
प्रश्नपत्र पररमार्जन, अन्तवाजताज त ा फसराररस शाखा
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उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सच
ू ना
सच
ू ना न.ं १९०/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/१६
यस आयोगको वि.नं. ५४७/२०७८-०७९ (मवहला)¸ स्िास््य सेिा, जनरल नवसिङ समहू , पााँचौ तह, स्टाफ नसि (प्राविविक) पदको
माग पद सख्ं या ३ (तीन) को लावग वमवत २०७९/०३/१० मा वलइएको अन्तिाितािमा उपवस्ित ३२ र्ना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा र
अन्तिािताि समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मेदिारहरुको रोजाइको
प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका स्िानीय तहमा स्िायी वनयवु िको लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९/०३/१६ मा वनर्िय
भएको हुदाँ ा सम्बवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचू ना प्रकावित गररएको छ ।
फसराररस योग्यताक्रम सच
ू ी
यो.
क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम र,
ठे गाना

१

1625

सवु स्मता सबु ेदी,
रुपा-६, कास्की

िोभाकर

बवु ि सागर

आाँविखोला गाउाँपावलका, गाउाँ
कायिपावलकाको कायािलय, स्याङ्जा

२

1655

भागीरिी अविकारी,
पोखरा-३१, कास्की

दया सागर

भिु नेश्वरी

सन्ु दरबजार नगरपावलका, नगर कायिपावलकाको
कायािलय, लमजङु

३

1956

प्रवतक्षा भण्डारी,
माछापच्ु रे -४, कास्की

नारायर्दत्त

सोमलाल

बौदीकाली गाउाँपावलका, गाउाँ कायिपावलकाको
कायािलय, निलपरासी

बाबु

बार्े

फसराररस भएको स् ानीय तह

वैकफपपक योग्यताक्रम सच
ू ी
वै.यो. क्र.नं.

रोल नं.

१

947

उम्मेदवारको नाम र
एवलिा खड्का

............................
(रमाकान्त ढकाल )
अफधकृत छै ठौ

ठे गाना
हजारीया-१, सलािही

..................................
(यिु राज अयािल)
अफधकृत सातौ

बाबु
मदन बहादरु

बार्े
कृ ष्र् बहादरु

.................................
(दामोदर सिु ेदी)
अफधकृत दशौ

प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
प्रश्नपत्र पररमार्जन, अन्तवाजताज त ा फसराररस शाखा
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एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सच
ू ना
सच
ू ना न.ं १९१/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/१६
यस आयोगको वि.न.ं ५४६-५४७/२०७८-०७९ (खल
ु ा तिा समािेिी)¸ स्िास््य सेिा, जनरल नवसिङ समहू , पााँचौ तह,
स्टाफ नसि (प्राविविक) पदको माग संख्या १५ (पन्र) को लावग वमवत २०७९/०३/१६ गते वसफाररस भएका उम्मेदिारहरुले प्राप्त
गरे को कूल अङ्कको आिारमा वमवत २०७९/०३/१६ को वनर्ियानसु ार देहाय बमोवजम एकमष्टु योग्यताक्रम कायम भएको हुदाँ ा
सम्िवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचू ना प्रकावित गररएको छ ।
एकमुष्ठ योग्यताक्रम सच
ू ी
एकमष्ठु
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

2330

२

उम्मेदवारको नाम र

फव.नं.

खुला/समावेशी

पष्ु पाञ्जली प्रिान

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

997

पवु र्िमा नेपाली

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

३

2104

िभु ेच्छा िापा

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

४

641

सस्ु मीता विवमरे

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

५

2301

सानीमाया तामाङ

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

६

1998

रक्सन्दा िेरचन

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

७

401

सवु दना के .सी.

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

८

1761

सरस्िती कुमारी बोहरा

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

९

1479

विष्र्ु सापकोटा

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

१०

387

वसजिना आचायि

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

११

1352

आङमु लामा

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

१२

2263

वसवजवफना स्टार आर सी

५४६/०७८-७९

खल
ु ा

१३

1625

सवु स्मता सबु ेदी

५४७/०७८-७९

मवहला

१४

1655

भागीरिी अविकारी

५४७/०७८-७९

मवहला

कै फरयत

प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
प्रश्नपत्र पररमार्जन, अन्तवाजताज त ा फसराररस शाखा
फोनः ०६१-४६७८७३, Website: ppsc.gandaki.gov.np, Email: gandakipsc2076@gmail.com
एकमष्ठु
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१५

1956

उम्मेदवारको नाम र
प्रवतक्षा भण्डारी

फव.नं.

खुला/समावेशी

५४७/०७८-७९

मवहला

कै फरयत

नोटः फमफत २०७९।०३।२३ गते फवफहबार फबहान ११:०० बर्े फसराररस पत्र फवतरण गररने बेहोरा र्ानकारी गराइन्छ ।

............................
(रमाकान्त ढकाल )
अफधकृत छै ठौ

..................................
(यिु राज अयािल)
अफधकृत सातौ

.................................
(दामोदर सिु ेदी)
अफधकृत दशौ

