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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.  २०५/०७८–७९,  लिलत २०७९/०३/२२ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५६२/२०७८-०७९ (खुला)¸ विविध सेिा, चौथो तह, सहायक मवहला विकास वनरीक्षक 

पदको िाग पद संख्या १६ (सोह्र) को लावग वमवत २०७८।११।०७ गते पोखरामा सञ्चावलत परीक्षामा सवममवलत जममा १९६९ 

जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानुक्रमानसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ा भई कम्यटुर सीप परीक्षर् तथा 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको व्यहोरा समबवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 

उममेदिारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र¸ शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालसालै 

वखचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रिेशपत्र वलई 

तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगािै कम्यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तरिातााका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै 

सचूनाद्वारा जानकारी गराइएको छ । 

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ ५६२ - - - - - - 

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

िाग पद संख्या १६ - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या   १९६९ 

कम््युटर सीप परीक्षण र अन्तरिातााको 

िालग छनौट भएको संख्या 
२१ - - - - - - 

 

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

1.  2424 अवनता  चदुाली टेकबहादरु  फसाबहादरु  खलुा 

2.  664 इवन्दरा  िस्नेत चन्रबहादरु  लक्ष्मर्  खलुा 

3.  5318 वकरर् कुमारी बोहरा जोगबहादरु  गोरे  खलुा 

4.  828 जमनुा  पन्थी राम प्रसाद  गोविन्द  खलुा 

5.  3470 ज्योवत  ढकाल कृष्र् राज  वटका दत्त  खलुा 

6.  1394 विला कुमारी न्यौपाने मायाराम  रत्नाखर  खलुा 

7.  4115 विलेश्वरी  वबष्ट लक्ष्मी दत्त  गोपाल दत्त  खलुा 

8.  5266 दीक्षा  पौिेल रामप्रसाद  नारायर्दत्त  खलुा 

9.  5739 धमा कुमारी बस्याल यिुराज  नीलकण्ठ  खलुा 
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वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

10.  1544 प्रवतमा  बस्नेत नेत्र बहादरु  टंक बहादरु  खलुा 

11.  1292 वप्रया  सिेुदी केदार  पदमपार्ी खलुा 

12.  1360 राधा  भण्िारी रवबलाल  नन्दलाल  खलुा 

13.  3070 लक्ष्मी  ढकाल िण्िपानी  नरहरी  खलुा 

14.  2417 लवलता  पौिेल वशिलाल  धनपवत  खलुा 

15.  4368 शान्ती  चौधरी लालबहादरु  वजतबहादरु  खलुा 

16.  1967 शोभा  पाण्िे झविन्र  चन्रमवर्  खलुा 

17.  5002 समझना  थापा ताराबहादरु  विलबहादरु खलुा 

18.  169 सजुता  पोखरेल थानेश्वर  चन्रमवर्  खलुा 

19.  2500 सवुनता  सापकोटा ठाकुर प्रसाद  कलाधर  खलुा 

20.  3827 सवुसला  वगरी दबेलुाल  दजुमान  खलुा 

21.  4852 सोवहनी  शेपाा िाङ्छु लाक्पा  खलुा 

 
 

कम््यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवाताा िनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

  ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उखललखखत सबै उम्मेदवारिरुको कम््यटुर सीप परीक्षर् र अन्तरवाताा कायाक्रम देिाय 
अनसुार सञ्चालन िनुेछ।  

ब.क्र.नं. 
कम््युटर सीप परीक्षण 

लिलत सिय 

१-७ 

2079/4/08 

विहान ७.३० बजे 

८-१४ विहान ८.१५ बजे 

१५-२१  विहान ९.०० बजे 

 

ब.क्र.नं. 
अन्तरिाताा कायाक्रि 

लिलत सिय 

१-२१  2079/04/08 वदनको १.०० बजे 

नोटः  रोल नं. 272, 373, 805, 1255, 1971, 2402, 3174, 3336, 3358, 3558, 4249, 4290 र 
5696 भएका उम्मदेवारिरुले प्रथम पत्रको वस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा हक उललेख नगरेकाले लनजिरुको बस्तगुत 
उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ। 

पुनश् चः-    अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरिातााका वदन सािाजवनक विदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित् संचालन हुनेछ । 

 

 

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

 (राजेश पौिेल) (सवन्दप ढुंगाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

अवधकृत छैटौं अवधकृत सातौं अवधकृत  निौं 


