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 प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. १६ /०७८–७९,  लिलत २०७८/०९/०६ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १०३-१०४/२०७८-०७९ (खलुा तथा समािेशी)¸ स्िास््य सेिा, आयिेुद समहू, चौथो तह, 

बैद्य  (प्राविविक) पदको िाग पद सखं्या २ (दुई) को लावग वमवत २०७८।०८।०१ गते पोखरामा संचावलत परीक्षामा सवममवलत 

जममा २९६ जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानकु्रम अनसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उवललवखत वमवत र 

समयमा यस आयोगको कायााियिा हुन ेअन्तरिातााका लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले समिवन्ित 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, हालै 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 अन्तरिातााका लावग 

उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनाद्वारा जानकारी गराइएको छ । 

 

लिज्ञापन नं.......... १०३ १०४ - - - - - 

लकलसि िुिा िलििा आ.ज. िधेसी दलित अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद संख्या १ १ - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या २९६ 

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
४ ४ - - - - - 

 

वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  223 कमला  बलायर मानबहादरु/नारुदेवी सलवुा खलु्ला, महहला 

2.  163 कुमारी नन्दा बोहरा प्रताप ससं/ मानमती रामी महहला 

3.  367 सिता  पोखरेल यमबहादरु/ िथुाकुमारी ददलबहादरु महहला 

4.  1 बाल ु रावल खड्कबहादरु/ हररजलादेवी अमरध्वज खलु्ला 

5.  45 ररन्कु कुमारी ददनेश/ इन्रा महेश खलु्ला, महहला 

 6. 2 रंजजत कुमार झा बलाकृष्र्/ िौरीदेवी उमाकान्त खलु्ला 
 

नोटः  २०३ र २०५  रोल नं. भएका उममेदिारहरुले उत्तरपवुस्तकामा वक उललेख नगरेकाले वनजहरुको 

उत्तरपवुस्तका रद्द गररएको छ। 
 

 

अन्तरवाताा हनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेवा आयोि, िण्डकी प्रदेश, पोखरा । 
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सलजखत परीक्षाबाट छनौट भएका मासथ उजल्लजखत सबै उम्मेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रम देहाय 
अनसुार सञ्चालन हनुेछ।  

लिलत िर्ाानुक्रि नम्बर अन्तरिाताा िुने सिय 

२०७८/ ०९ / २२  १-६ (सबै उममेदिारहरु) विहानको ११.०० बजे 

 

पुनश् च 

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

यथाित ्संचालन हुनेछ । 

 

 

 
 

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

(गोविन्द प्रसाद पौडेल) (सजृना खनाल) (दामोदर सिेुदी) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत दशौं 


