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 प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. १७५/०७८–७९,  लिलत २०७९/०२/२७ 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५४८/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्िास््य सेिा, प.ह.ेन. समहू, पााँचौ तह, पवललक हले्थ नसस 

(प्राविविक) पदको िाग पद संख्या २ (दुई) को लावग वमवत २०७८।११।२१ गते पोखरामा सञ्चावलत परीक्षामा सवममवलत जममा 

४०६ जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ासनकु्रमानसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्स भई अन्तिासतासको लावग 

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

नागररकताको प्रमार्पत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र, व्यिसावयक पररषद ् दतास प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, 

हालसालै वखचेको पासपोटस साइजको फोटो २ प्रवत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रिशेपत्र वलई 

तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगािै अन्तरिातासका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनाद्वारा जानकारी गराइएको छ । 
 

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ 548 - - - - - - 

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

िाग पद संख्या २ - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या          ४०६ 

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
५ - - - - - - 

 

वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाबकुो नाम बाजेको नाम अन्तरवाताा लमलत र समय 
1.  609 उवमसला  िराल गौतम नारायर् प्रसाद चडुामवर्  

२०७९/०३/१४ गत े

विहानको ११:०० बजे 

2.  312 वबन्द ु गौतम वमत्र प्रसाद  मोतीप्रसाद  

3.  433 रािा  प्याकुरेल शेषप्रसाद  शावन्तराम  

4.  556 विसजसना  थापा मनश्याम  रामबहादरु 

5.  216 सवुस्मता  सबुेदी शोभाकर  बुविसागर  
 

 

नोटः रोल नं.  153 भएका उममेदिारले उत्तरपवुस्तकामा वक (Key) उल्लेख नगरेकाले वनजको उत्तरपवुस्तका रद्द गररएको छ। 
 

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

 

पुनश्च-   अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरिातासका वदन सािसजवनक विदा पनस गएमा पवन उक्त कायसक्रम यथाित् संचालन हुनेछ । 

 

 

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

 (राजेश पौडेल) (सवन्दप ढुंगाना) (कृष्र्प्रसाद आचायस) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत  निौं 


