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 प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. १९ /०७८–७९,  लिलत २०७८/०९/१३ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १०७-१११/२०७८-०७९ (खुला तथा समािेशी)¸ स्िास््य सेिा, प.ह.ेन. समहू, चौथो तह, 

अ.न.मी. (प्राविविक) पदको िाग पद संख्या ८ (आठ) को लावग वमवत २०७८।०८।०४ गते पोखरामा सञ्चावलत परीक्षामा 

सवममवलत जममा २१०४ जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानकु्रमानसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ा भई 

अन्तिाातााको लावग छनोट भएको व्यहोरा समबवन्ित 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 अन्तरिातााका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनाद्वारा 

जानकारी गराइएको छ । 

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ १०७ १०८ १०९ ११० १११ - - 

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

िाग पद संख्या ४ १ १ १ १ - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या २१०४ 

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
७ २१ ४ ७ ७ - - 

 

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

1.  383 अलनशा  आचार्ा बाबरुाम/खलिस्वरा दिुााप्रसाद महिला 
2.  1460 अन्ज ुकुमारी र्ादव बेचन/अलनता डोमा महिला, मधेसी 
3.  1074 आशा  हव.क. दिुााबिादरु/मन्ज ु लेखबिादरु दललत 

4.  2191 एललना  िरुुङ बहुिमान/अन्जना कुल बिादरु महिला, आ.ज. 
5.  1771 लनता  घती मिर दलजजत/ददलकुमारी बािहवर महिला, आ.ज. 
6.  2850 लनत ु आग्री मान लसंि/चैती खड्के दललत 

7.  857 लनमाला कुमारी पटेल िररन्र/राधादेवी शंकर महिला, मधेसी 
8.  3035 पजुा  कुुँ वर मकु्तबिादरु/सकुन्तला इन्रबिादरु महिला 
9.  919 पजुा कुमारी साि परमेश्वर/लनरोदेवी वटुन खलुा, महिला, मधेसी 
10.  3309 पजुर्ामा  नेपाली लिमबिादरु/िोफ्ली मार्ा नैनलसंि महिला, दललत 

11.  2673 बहवता  ठडराई िोम प्रसाद/सनु्तैली केिर लसुँि दललत 

12.  395 लबपी कुमारी र्ादव जशवचन्र/रामशरर्ी कुतलाल खलुा, महिला, मधेसी 
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वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

13.  2895 मलनषा कुमारी र्ादव नन्दहकशोर/शारदादेवी अनठुा महिला, मधेसी 
14.  2889 मन्ज ु ओली टेकबिादरु/लतलसरा रुरलबर खलुा, महिला 
15.  2458 रजजना  जघलमरे लोकराज/कमला नन्द प्रसाद खलुा, महिला 
16.  909 रहवना  पररर्ार बलराम/रालधका नन्द दललत 

17.  2316 रुवी कुमारी साि रामेश्वर/रतनदेवी अलनरुर महिला, मधेसी 
18.  181 रेखा  चौधरी खशुीराम/सोमतीदेवी जीतबिादरु महिला, आ.ज. 
19.  1304 रेश्मा  ललम्ब ु रेवाधन/मञ्ज ु धन बिादरु महिला, आ.ज. 
20.  1991 लालमलुन  चौरलसर्ा पारसनाथ/प्रलतमादेवी मिन्थ खलुा, महिला, मधेसी 
21.  3000 शान्ती  बस्नेत लिमबिादरु/सरस्वती टिलबिादरु महिला 
22.  3342 शान्ती  सनुार रामबिादरु/मनकुमारी रुरबिादरु दललत 

23.  53 सलमाला  िसुाल रामिरर/ििवती हटकाबल्लि खलुा, महिला 
24.  2969 सहवता  लम्साल शोिाखर/साहवत्री कुलपलत खलुा, महिला 
25.  2477 सजुता  सबु्बा दनााल सोमकुमार/लडक मार्ा अम्बर दललत 

26.  619 सधुा  पौडेल तारानाथ/लक्ष्मी दर्ाराम महिला 
27.  943 ससु्मा  आचार्ा लतलकप्रसाद/अजम्बका चन्रकान्त महिला 

 

नोटः   रोल नं 771, 774, 862, 1177, 1477, 1484, 1509, 2314, 2992, 3166 र 3508   

भएका उममेदिारहरुले उत्तरपवुस्तकामा वक (Key) उल्लेख नगरेकाले वनजहरुको उत्तरपवुस्तका रद्द गररएको छ। 
 
 

अन्तरवाताा िनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेवा आर्ोि, िण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

   ललजखत परीक्षाबाट छनौट िएका मालथ उजल्लजखत सबै उम्मेदवारिरुको अन्तरवाताा कार्ाक्रम देिार् अनसुार सञ्चालन िनुछे।  

लिलत िर्ाानुक्रि नम्बर अन्तरिाताा हुने सिय 

२०७८/ १० /०२  

१- ७ विहानको ११.०० बजे 

८-१४ वदनको २:०० बजे 

२०७८/ १० /०३  

१५-२१ विहानको ११.०० बजे 

२२-२७ वदनको २:०० बजे 
 

पुनश्च 

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

संचालन हुनेछ । 

 

 

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

 (राजेश पौडेल) (यिुराज अयााल) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत  निौं 


