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 प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.  १२८/०७८–७९,  लिलत २०७९/०२/०५ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १४५-१४६/२०७८-०७९ (खुला तथा समािेशी)¸ स्िास््य सेिा, हले्थ इन्सस्पेक्सन समहू, पााँचौ 

तह, हले्थ अवसष्टणे्ट (प्राविविक) पदको िाग पद सखं्या २ (दुई) को लावग वमवत २०७८।११।१७ गते पोखरामा सञ्चावलत 

परीक्षामा सवममवलत जममा ९५३ जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानकु्रमानसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ा 

भई अन्सतिाातााको लावग छनोट भएको व्यहोरा समबवन्सित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 

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

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

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

जानकारी गराइएको छ । 

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ १४५ १४६ - - - - - 

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

िाग पद संख्या १ १ - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या ९५३ 

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
४ ५ - - - - - 

 

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

1.  741 कमल  ओली बाबरुाम अनन्सतबहादरु खलुा 

2.  17 नेहा कुमारी चौिरी श्याम वकशोरी मवहला 

3.  601 पजुा  कुमारी बैिनाथ  वजिछ  मवहला 

4.  717 वबरबल  वब.क. लोक बहादरु बहादरु  खलुा 

5.  16 रंवजत कुमार साह भोला महशे खलुा 

6.  797 रश्मी  पनु मगर रुपलाल महने्सर मवहला 

7.  482 रोशन कुमार ठाकुर सरेुश असफी खलुा 

8.  756 संगीना  मगराती विष्र्बुहादरु वभमबहादरु मवहला 

9.  267 सन्सज ुकुमारी साह राजाराम गेना मवहला 
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नोटः  रोल नं .  ५८९ र ९१९ भएका उममेदिारहरुले उत्तरपवुस्तकामा वक (Key) उल्लेख नगरेकाले वनजहरुको उत्तरपवुस्तका रद्द 

गररएको छ । 

 

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 /२० 1-9 विहान ११.०० बजे 
 

पुनश्च 

-    अको सचूना भएमा बाहके तोवकएको अन्सतरिातााका वदन सािाजवनक विदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित ्

संचालन हुनेछ । 

 

 

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

 (राजेश पौडेल) (सवन्सदप ढुंगाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत  निौं 


