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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ५१ /०७८–७९,  लिलत २०७८/१०/०९ 

 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५०४/२०७८-०७९ (खलुा)¸ स्िास््य सेिा, मे.ल्या.टे. समूह, चौथो तह, 
ल्याि अससषे्टण्ट पदको माग पद संख्या ९ (नौ) को लासग समसत २०७८।०८।१५ गते पोखरामा सञ्चासलत 
परीक्षामा सम्ममसलत जममा २७९४ जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नं. तथा नामथर 
भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ा भई अन्तिाातााको लासग छनौट भएको व्यहोरा समबम्न्ित सबैको जानकारीको लासग 
यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। छनौट भएका उममेदिारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र¸ शैम्क्षक 
योग्यताको प्रमार्पत्र, व्यिसावयक पररषद् दताा प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रसत, हालसालै म्खचेको 
पासपोटा साइजको फोटो २ प्रसत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रसत र तेस्रो पाना १ प्रसत भरी प्रिेशपत्र 
सलई तोवकएको ददन १ (एक) घण्टा अगािै अन्तरिातााका लासग उपम्स्थत हनुपुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा 
जानकारी गराइएको छ। 
 

विज्ञापन नं. …२०७८/०७९ 50४ - - - - - - 

वकससम खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दसलत अपाङ्ग वप.क्ष.े 

माग पद संख्या ९ - - - - - - 

सलम्खत परीक्षामा सम्ममसलत संख्या २७९४ 

अन्तरिातााको लासग छनौट भएको 
संख्या २६ - - - - - - 

 

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

1.  3545 अताउल्लाह अन्सारी अब्दरु /जसमला  असमर खलुा 

2.  926 जोसनसा ओली काशीराम/कृष्र्ी मानबहादरु खलुा 

3.  181 देिी शे्रष्ठ भोजकुमार/सिलकुमारी ररठ्ठबहादरु खलुा 

4.  2709 दोर्ाकला घती मगर टकबहादरु/मनकला कर्ाविर खलुा 

5.  1173 द्रोर्चाल सलमब ु टेक बहादरु/सनमाला  लाठध्िज खलुा 

6.  442 िनमाया बोहरा आससराम/रविता चन्द्रविर खलुा 
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िर्ाानकु्रम रोल नं. उममेदिारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

7.  1966 बकृ्षा सगरी दल सबर/िमाा नदे  खलुा 

8.  262 सभमसेन बढुा मगर गौरीलाल/इन्द्रकुमारी गरे्शबहादरु खलुा 

9.  2963 महेश असिकारी रवि/उमादेिी पदमलाल खलुा 

10.  3532 मािि ओली एक्कबहादरु/मनमाया परस ु खलुा 

11.  509 समरा मल्ल कृष्र्बहादरु/गंगा दानबहादरु खलुा 

12.  1022 मनुी कुु् मारी साह ददनेशप्रसाद/ररनादेिी जिाहर खलुा 

13.  122 मो. अमीर अली अन्सारी सनयाज अहमद/नरु सदिा अहमद खलुा 

14.  1242 मो. सदाम हसेुन मो.सफुा ददन/सहाबनु रजाक खलुा 

15.  636 मोहमद फजलरु रहमान शैफ सेख अनसुरु/सनाज सेख अम्जजरु खलुा 

16.  1259 योग राज खड्का छविलाल/तलुाकुमारी कुलबहादरु खलुा 

17.  1836 लक्ष्मर् राउत जय कुमार/रुम्ममर्ी रामतलु खलुा 

18.  193 लक्ष्मी कुमारी सि.सी. ज्ञानबहादरु/आइसत जंग ु खलुा 

19.  2562 शान्ती खत्री ददपक कुमार/पदमा जनक बहादरु खलुा 

20.  2690 शसुसला रोकाया िनससं/भरुनी चोते खलुा 

21.  3235 शृ्रष्टी पाम्िन श्यामबहादरु/सबसबमाया रामबहादरु खलुा 

22.  3007 सन्तोष कुमार साह परमेश्वर/गंसगयादेिी सठु्ठ खलुा 

23.  3631 सम्न्दप पाण्िे रोमबहादरु/शान्ता प्रमे बहादरु खलुा 

24.  2887 सपना के.सी. भपुाल ससं/चन्द्रकला सरविर खलुा 

25.  971 ससमक्षा खड्का जैभान/जमनुा दसल खलुा 

26.  2900 सषृ्टी रोका मगर कृष्र्बहादरु/मेखकुमारी ददलबहादरु खलुा 
 

नोटः   रोल नं.  356, 357, 601, 1013, 1626, 1628, 1707, 2270, 2403, 2469, 2760, 2777, 
2956, 3282 र 3899 का उममेदिारले उत्तरपमु्स्तकामा वक (Key) उल्लेख नगरेकाले सनजको उत्तरपमु्स्तका 
रद्द गररएको छ। 
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अन्तरिाताा हनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेिा आयोग, गण्िकी प्रदेश, पोखरा । 

   

 सलम्खत परीक्षाबाट छनौट भएका मासथ उम्ल्लम्खत सबै उममेदिारहरुको अन्तरिाताा कायाक्रम देहाय अनसुार सञ्चालन हनुछे।  

समसत िर्ाानकु्रम नमबर अन्तरिाताा हनुे समय 

२०७८/१०/२५    १-१४ विहानको ११.०० बजे 

२०७८/१०/२६    १५-२६ विहानको ११.०० बजे 
 

पनुश् च 

-    अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरिातााका ददन सािाजसनक विदा पना गएमा पसन उक्त कायाक्रम यथाितु् 
संचालन हनुछे । 

 

 

........................... .................................. ................................. 
 (गोविन्द प्रसाद पौिेल) (सम्न्दप ढुङ्गाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

असिकृत छैटौं असिकृत सातौं असिकृत  निौं 


