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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.  १०७/०७८–७९,  लिलत २०७९/०१/१६ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १३४/२०७८-०७९ (खुला)¸ विविध सेिा, पााँचौ तह, कम्प्यटुर अपरेटर पदको िाग पद 

संख्या १ (एक) को लावग विवत २०७८।११।१४ गते पोखरािा सञ्चावलत परीक्षािा सवम्पिवलत जम्पिा २५८ जना उम्पिेदिारहरुिध्य े

िर्ाानकु्रिानसुार दहेायका रोल नं. तथा नािथर भएका उम्पिेदिारहरु उत्तीर्ा भई प्रयोगात्िक परीक्षा तथा अन्तिाातााको लावग छनौट 

भएको व्यहोरा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्पिेदिारहरुले नेपाली 

नागररकताको प्रिार्पत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रिार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालसाल ै वखचेको पासपोटा साइजको 

फोटो २ प्रवत¸ दरखास्त फारािको पवहलो पाना २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रिेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगािै 

प्रयोगात्िक परीक्षा तथा अन्तरिातााका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा सिेत यसै सचूनाद्वारा जानकारी गराइएको छ । 

 

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ १३४ - - - - - - 

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

िाग पद संख्या १ - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या  २५८ 
अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
६ - - - - - - 

 

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

1.  45 अवनस  पनु िंगले  शंखरे  खलुा 

2.  396 चन्र विर गरुुङ हिेराज शंकु खलुा 

3.  604 जया  पौड्याल गोविन्द प्रसाद बेद प्रसाद खलुा 

4.  186 प्रशान्त  अयााल उिेश बासदुिे खलुा 

5.  202 शंकर  थापा वडल बहादरु टेकबहादरु खलुा 

6.  331 सागर संगि दाहाल हररचरर् िनोरथ खलुा 
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प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाताा िनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

  ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उखललखखत सबै उम्मेदवारिरुको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवाताा कायाक्रम देिाय 
अनसुार सञ्चालन िनुछे।  

 

ब.क्र.नं. 
प्रयोगात्िक परीक्षा 

लिलत सिय 

१-६ 2079/2/11 विहान ८.०० बजे 

 

 

ब.क्र.नं. 
अन्तरिाताा कायाक्रि 

लिलत सिय 

१-६ 2079/2/11 वदनको २.०० बजे 

पुनश्च 

-    अको सचूना भएिा बाहके तोवकएको अन्तरिातााका वदन सािाजवनक विदा पना गएिा पवन उक्त कायाक्रि यथाित ्

संचालन हुनेछ । 

 

 

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

 (राजेश पौडेल) (सवन्दप ढुंगाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

अवधकृत छैटौं अवधकृत सातौं अवधकृत  निौं 


