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 प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.  ११०/०७८–७९,  लिलत २०७९/०१/२१ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १३६-१३९/२०७८-०७९ (खलुा तथा समािेशी)¸ स्िास््य सेिा, जनरल नवसिङ समहू, पााँचौ 

तह, स्टाफ नसि (प्राविविक) पदको िाग पद संख्या ६ (छ) को लावग वमवत २०७८।११।१९ गते पोखरामा सञ्चावलत परीक्षामा 

सवममवलत जममा १०९२ जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ािनकु्रमानसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ि भई 

अन्तिाितािको लावग छनोट भएको व्यहोरा समबवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 

उममेदिारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र, व्यिसावयक पररषद ्दताि प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत 

नक्कल २/२ प्रवत, हालसाल ैवखचेको पासपोटि साइजको फोटो २ प्रवत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत 

भरी प्रिेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगािै अन्तरिातािका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनाद्वारा 

जानकारी गराइएको छ । 

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ १३६ १३७ १३८ १३९ - - - 

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

िाग पद संख्या ३ १ १ १ - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या 1092 

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
५ 11 10 6 - - - 

 

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

1.  922 अचिना कुमारी पटेल वबनोद  रामजोिी   मिेसी 

2.  853 अचिना कुशिाहा गरे्श  गवनलाल  मिेसी 

3.  1426 आङम ुलामा कंरी कामाि  आ.ज. 

4.  327 आरज ुकमािचायि रविप्रसाद  दगुािप्रसाद आ.ज. 

5.  1343 कररश्मा के.सी. जगदीश वसंह  चन्रवसंह  खलुा, मवहला 

6.  276 वनता घती मगर दलवजत  बागिीर आ.ज. 

7.  1630 वनमिला शाह मोवतलाल  रामनाथ  मिेसी 

8.  1159 पिनरेखा जोशी माििप्रसाद परू्ािनन्द  मवहला 

9.  1606 पजुा कुमारी यादि राम प्रकाश यगेुश्वर  मिेसी 

10.  683 पषु्पा कुमारी राित वनम बहादरु वभम बहादरु  खलुा, मवहला 

11.  306 पषु्पाञ्जली प्रिान लोकबहादरु  रर्बहादरु  मवहला, आ.ज. 

12.  3 प्रवतमा भण्डारी परमानन्द  रामनाथ  खलुा, मवहला 
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वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

13.  255 बवबता पवण्डत रामेश्वर  बच्चालाल  खलुा, मवहला, मिेसी 

14.  63 वबवनता कुमारी साह हररश्चन्र  रुपलाल   मिेसी 

15.  821 वबमला तामाङ यमबहादरु ससु्तेमान  आ.ज. 

16.  1582 बदु्ध कुमारी श्रेष्ठ झलक बहादरु कृष्र्बहादरु  आ.ज. 

17.  870 लवलता महतो काशीराम  खगि नारायर्  आ.ज. 

18.  1284 शोभा चौिरी िनिीर  खसुीराम  आ.ज. 

19.  1197 समझना श्रेष्ठ जयराम  टंकबहादरु  खलुा, मवहला, आ.ज. 

20.  1048 वसमा दलािमी दलबहादरु नन्न बहादरु आ.ज. 

21.  767 सवुदना के.सी. भीमे पनुे मवहला 

22.  550 सवुमत्रा ढकाल शावलग्राम  काशीराम मवहला 

23.  325 ससु्मा अविकारी गोविन्द प्रसाद  बेगीमािि  मवहला 

24.  1561 सवुस्मता सबेुदी शोभाकर बवुद्ध सागर   मवहला 
 

 

अन्तरवाताा िनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

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

लिलत िर्ाानुक्रि नम्बर अन्तरिाताा हुने सिय 

२०७९/ ०२ /१२ 
1-12 विहानको ११.०० बजे 

13-24 वदनको २:०० बजे 
 

पुनश्च 

-    अको सचूना भएमा बाहके तोवकएको अन्तरिातािका वदन साििजवनक विदा पनि गएमा पवन उक्त कायिक्रम यथाित ्

संचालन हुनेछ । 

 

 

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

 (राजेश पौडेल) (सवन्दप ढुंगाना) (कृष्र्प्रसाद आचायि) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत  निौं 


