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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. २६ /०७८–७९,  लिलत २०७८/०९/२२ 

 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १२१-१२२/२०७८-०७९ (खलुा तथा समािेशी)¸ कृवि सेिा, भेटेरिनिी 
समूह, चौथो तह, नायब पश ु स्िास््य प्राविधिक पदको माग पद संख्या ३ (तीन) को लाधग धमधत 
२०७८।०८।०८ गते पोखिामा सञ्चाधलत पिीषामामा समिलमधलत ्लमा १०९० ्ना उलमेदिािहरुमध्ये 
िर्ाानकु्रमानसुाि देहायका िोल नं. तथा नामथि भएका उलमेदिािहरु उत्तीर्ा भई अन्तिाातााको लाधग छनौट 
भएको व्यहोिा सलबमिन्ित सबैको ्ानकािीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । छनौट भएका 
उलमेदिािहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमार्पत्र¸ शैमिषामक योग्यताको प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रधत, 
हालसालै मिखचेको पासपोटा साइ्को फोटो २ प्रधत¸ दिखास्त फािामको पवहलो पाना २ प्रधत ि तेस्रो पाना १ 
प्रधत भिी प्रिेशपत्र धलई तोवकएको ददन १ (एक) घण्टा अगािै अन्तििातााका लाधग उपमिस्थत हनुपुने व्यहोिा 
समेत यसै सूचनाद्वािा ्ानकािी गिाइएको छ। 
 

विज्ञापन नं. …२०७८/०७९ १२१ 122 - - - - - 

वकधसम खलुा मवहला आ.्. मिेसी दधलत अपाङ्ग वप.षाम.े 

माग पद संख्या २ १ - - - - - 

धलमिखत पिीषामामा समिलमधलत संख्या १०९० 

अन्तििातााको लाधग छनौट भएको 
संख्या ७ ४ - - - - - 

 

िर्ाानकु्रम िोल नं. उलमेदिािको नामथि बाब/ुआमाको नाम बा्ेको नाम छनौट समूह 

1.  158 कविता आचाया शमाा दगुाादत्त/टंक कुमािी ्मुिििल मवहला 

2.  971 डलबि चन्द कृधत बहादिु/धलला ित्नबहादिु खलुा 

3.  349 नि बहादिु नकाल मानबहादिु/अमली धललविि खलुा 

4.  753 नानकुा कटेल वहिानाथ/डालकुमािी प्रभाखि खलुा, मवहला 

5.  749 िधमत ओली मनविि/पाते चन्रविि खलुा 

6.  352 िा्न शाही सपे/्यपिुी िनमल खलुा 

7.  356 वि्या न्यौपाने सलभपु्रसाद/मनुा चेतप्रसाद मवहला 
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िर्ाानकु्रम िोल नं. उलमेदिािको नामथि बाब/ुआमाको नाम बा्ेको नाम छनौट समूह 

8.  1566 विमला कुमािी िली ्यबहादिु/पदमकुमािी इन्रबहादिु मवहला 

9.  247 विसन धगिी िमाानन्द/नारु िन खलुा 

10.  1583 समुिशल गौतम वटकािाम/गोमा चन्रममिर् खलुा 
 

नोटः   िोल नं. 62, 473 ि 1443 भएका उलमेदिािहरुले उत्तिपमुिस्तकामा वक (Key) उल्लेख नगिेकाले 
धन्हरुको उत्तिपमुिस्तका िद्द गरिएको छ। 
 

 

 

अन्तििाताा हनु ेस्थानः-  प्रदेश लोक सेिा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखिा । 

   

 धलमिखत पिीषामाबाट छनौट भएका माधथ उमिल्लमिखत सबै उलमेदिािहरुको अन्तििाताा कायाक्रम देहाय अनसुाि सञ्चालन हनुेछ।  

मिमि वर्णानुकर्ि नुकम्बर अन्िरवणिणा हुनुके सिय 

२०७८/ १० /१६   १-१० विहानको ११.०० ब्े 
 

पनुश् च 

-    अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तििातााका ददन सािा् धनक विदा पना गएमा पधन उि कायाक्रम 
यथाित ्संचालन हनुेछ । 

 
 

........................... .................................. ................................. 
 (िा्ेश पौडेल) (समिन्दप ढुङ्गाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 
अधिकृत छैटौं अधिकृत सातौं अधिकृत  निौं 


