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 प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. २५ /०७८–७९,  लिलत २०७८/०९/२१ 

 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ११८-१२०/२०७८-०७९ (खलुा तथा समािेशी)¸ कृवि सेिा, बालीसंरक्षण 
समूह, चौथो तह, नायब प्राविधिक सहायक (प्राविधिक) पदको माग पद संख्या ४ (चार) को लाधग धमधत 
२०७८।०८।०७ गते पोखरामा सञ्चाधलत परीक्षामा सम्ममधलत जममा २२८६ जना उममेदिारहरुमध्ये 
िणाानकु्रमानसुार देहायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीणा भई अन्तिाातााको लाधग छनौट 
भएको व्यहोरा समबम्न्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 
उममेदिारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र¸ शैम्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र, समािेशी खलु्ने कागजातका सक्कल 
सवहत नक्कल २/२ प्रधत, हालसालै म्खचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रधत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना 
२ प्रधत र तेस्रो पाना १ प्रधत भरी प्रिेशपत्र धलई तोवकएको ददन १ (एक) घण्टा अगािै अन्तरिातााका लाधग 
उपम्स्थत हनुपुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ। 
 

विज्ञापन नं. …२०७८/०७९ ११८ ११९ १२० - - - - 

वकधसम खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दधलत अपाङ्ग वप.क्ष.े 

माग पद संख्या २ १ १ - - - - 

धलम्खत परीक्षामा सम्ममधलत संख्या 2286 

अन्तरिातााको लाधग छनौट भएको 
संख्या ५ १३ ८ - - - - 

 

िणाानकु्रम रोल नं. उममेदिारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  3781 अधनता बनमाला अष्टविर/तलुसीलक्ष्मी मानधसंङ मवहला 
2.  3714 अम्शि चौिरी कालीचरण/पािाती भरथरी खलुा, आ.ज. 
3.  752 अम्स्मता ढकाल विष्णपु्रसाद/लक्ष्मी चन्रकान्त मवहला 
4.  592 आरती चौिरी बधु्िा /चनकी पेन्डु  खलुा, मवहला, आ.ज. 
5.  1904 उधमाला चौलागाईं वटका प्रसाद/धमना देवि जयनारायण मवहला 
6.  2603 कस्तरुी अस्लामी रुकबहादरु/दमन्ता जजुबुहादरु मवहला, आ.ज. 
7.  2932 कालरुाम दवहत म्शिप्रसाद/ररसमाानी कल्च ु आ.ज. 
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िणाानकु्रम रोल नं. उममेदिारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

8.  453 चन्दा खड्का नरे/सधसली काल ु मवहला 
9.  868 म्जिन लामा बवुि बहादरु/प्रधमला  म्जत बहादरु आ.ज. 
10.  1584 धडल्ली के.सी. दगुाा बहादरु/ददपा कुमारी कुलपत खलुा 
11.  2091 िन बहादरु डांगाी उरबहादरु/जय कुमारी मोतीराम खलुा 
12.  2215 निराज भसुाल म्खलप्रसाद/हररकला वटकाराम खलुा 
13.  2780 पाूम्णामाया राई कलमबहादरु/देउकी माया हका नारायण मवहला, आ.ज. 
14.  533 मम्न्दरा खत्री खड् गबहादरु/झनक माया मानबहादरु मवहला 
15.  3261 रुमा थापा लेख बहादरु/मद ुदेिी भीमबहादरु मवहला, आ.ज. 
16.  542 लक्ष्मी अधिकारी कमलबहादरु/वहन्दकुुमारी रणबहादरु मवहला 
17.  2528 म्शि नारायण कुमाल दााल बहादरु/राम कुमारी बााँिरुाम आ.ज. 
18.  1250 सरला फुयाल देिीप्रसाद/अम्मबका विष्णलुाल मवहला 
19.  3416 सरस्िती डोटेल यदनुाथ/डेट कुमारी रत्नप्रसाद मवहला 
20.  3723 सधमाला सााँखी बवुिसागर/नानी माया चडुामणी मवहला 

 

नोटः   रोल नं. 64, 65, 1047, 2881, 3013, 3417 र 3490 भएका उममेदिारहरुले 
उत्तरपमु्स्तकामा वक (Key) उल्लेख नगरेकाले धनजहरुको उत्तरपमु्स्तका रद्द गररएको छ। 
 

 

 

अन्तरिाताा हनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेिा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

   

 धलम्खत परीक्षाबाट छनौट भएका माधथ उम्ल्लम्खत सबै उममेदिारहरुको अन्तरिाताा कायाक्रम देहाय अनसुार सञ्चालन हनुछे।  

मिमि वर्णानुक्रि नम्बर अन्िरवणिणा हुने सिय 

२०७८/ १० /१३   १-१० विहानको ११.०० बज े

२०७८/ १० /१४   11-२० विहानको ११.०० बज े
 

पनुश् च 

-    अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरिातााका ददन सािाजधनक विदा पना गएमा पधन उक्त कायाक्रम यथाित ्
संचालन हनुछे । 

 

 

........................... .................................. ................................. 
 (राजेश पौडेल) (सम्न्दप ढुङ्गाना) (कृष्णप्रसाद आचाया) 
अधिकृत छैटौं अधिकृत सातौं अधिकृत  निौं 


