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 प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. २३ /०७८–७९,  लिलत २०७८/०९/१५ 

 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ११२-११६/२०७८-०७९ (खलुा तथा समािेशी)¸ स्िास््य सेिा, हे.ई. 
समूह, चौथो तह, अ.हे.ि. (प्राविधिक) पदको माग पद संख्या ८ (आठ) को लाधग धमधत २०७८।०८।०५ गते 
पोखरामा सञ्चाधलत परीक्षामा सम्ममधलत जममा ३३१६ जना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल 
नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ा भई अन्तिाातााको लाधग छनौट भएको व्यहोरा समबम्न्ित सबैको 
जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उममेदिारहरुले नेपाली नागररकताको 
प्रमार्पत्र¸ शैम्क्षक योग्यताको प्रमार्पत्र, व्यिसावयक पररषद् दताा प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रधत, 
हालसालै म्खचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रधत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रधत र तेस्रो पाना १ 
प्रधत भरी प्रिेशपत्र धलई तोवकएको ददन १ (एक) घण्टा अगािै अन्तरिातााका लाधग उपम्स्थत हनुपुने व्यहोरा 
समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ। 
 

विज्ञापन नं. …२०७८/०७९ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ - - 

वकधसम खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दधलत अपाङ्ग वप.क्ष.े 

माग पद संख्या ४ १ १ १ १ - - 

धलम्खत परीक्षामा सम्ममधलत संख्या ३३१६ 

अन्तरिातााको लाधग छनौट भएको 
संख्या १३ ५ ७ ६ १२ - - 

 

िर्ाानकु्रम रोल नं. उममेदिारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  356 अजय कुमार बैठा सोनेलाल/मनतखा फेकु दधलत 

2.  4502 अधबन्र रजक निलवकसोर/कधलयादेिी जागेश्वर खलुा, मिेसी, दधलत 

3.  2426 उपेन्र महतारा भक्त/नन्दकला लक्ष खलुा 
4.  2666 कमलेश दास तत्मा श्रीचन/श्रीपती शधनचर खलुा, मिेसी, दधलत 

5.  1928 कोशीला कुमारी चौरधसया पारसनाथ/प्रधतमादेिी महन्थ मवहला 
6.  2089 म्खम बहादरु राना मनबहादरु/जमनुा बलबहादरु आ.ज. 
7.  3981 गोकुल जोशी विरभर/अधमता नन्दराज खलुा 
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िर्ाानकु्रम रोल नं. उममेदिारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

8.  2482 जगत बहादरु टमटा पदमबहादरु/मनमता नन्दे खलुा, दधलत 

9.  5266 धतलक पनु मगर विरबहादरु/दनाकला गोरे आ.ज. 
10.  84 ददनेश कुमार साह गगनदेि/सधुनतादेिी धसताराम खलुा, मिेसी 
11.  82 धिरज कुमार दास रामवकशोर/रमभादेिी मवहन्र दधलत 

12.  2044 पषु्प रोकाय भक्तबहादरु/विना नैन े आ.ज. 
13.  282 प्रमे कुमारी बाठा मगर अमरबहादरु/अमतृा पदमधसंह मवहला, आ.ज. 
14.  2444 बाब ुबोहरा पारे/देउकली आइते खलुा 
15.  3491 धबशनु देि मंडल रास लाल /परमेश्वरी खटर दधलत 

16.  81 धबरबल धब.क. लोक बहादरु/पतुली बहादरु दधलत 

17.  1602 भाग्य नारायर् मण्डल रामम्जिन/म्जतनीदेिी इनर दधलत 

18.  2368 धभम बहादरु धब.क. तलेु/बलकुमारी नरतम दधलत 

19.  3930 भेष राज जोशी िधनदत्त/चंखा नरपधत खलुा 
20.  3868 मन बहादरु पनु पथविर/वपमा डबले आ.ज. 
21.  4676 मधनषा चौिरी आनन्दमोहन/सधुनता तन्की आ.ज. 
22.  2749 महेश कुमार यादि रामआश्रय/सधतयादेिी जच ु मिेसी 
23.  2880 धमलन गौतम नेत्रप्रसाद/तलुसी िधनराम खलुा 
24.  2318 मोधनका सिेुदी धतलकप्रसाद/विमला धतथाप्रसाद मवहला 
25.  4167 रािेश्याम कुशिाहा प्रभपु्रसाद/धनतादेिी रामचन्र मिेसी 
26.  1331 रीता घती मगर भक्त बहादरु/रतकला थम बहादरु आ.ज. 
27.  851 लक्ष्मर् कुमार महर रघरुाम/जानकी विसराम खलुा, दधलत 

28.  2579 विक्रम काकी लोक बहादरु/सावित्रा देिबहादरु खलुा 
29.  3412 विजय यादि बेचन/चन्चलादेिी योगेश्वर मिेसी 
30.  1872 म्शि कृष्र् पाण्डे मानबहादरु/राधिका काल ु खलुा 
31.  1673 सविना कुमारी जोशी हररप्रसाद/सत्यकुमारी ददघाराज मवहला 
32.  5473 सदुदप धब.क. विरे/विरमी विरभाने दधलत 

33.  2437 सधुनल वि.क. मनहरे/बााँचे गइुया खलुा, दधलत 

34.  4769 ससु्मा लइुटेल डुलहरर/अम्मबका मोहनलाल मवहला 
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नोटः   रोल नं. 2823, 4652, 1619, 4006, 3952, 3950, 2045, 2072, 4397, 1188, 

897, 881, 590, 4658, 1629, 5250, 1175, 1364, 4863 र 4877 भएका 
उममेदिारहरुले उत्तरपमु्स्तकामा वक (Key) उल्लेख नगरेकाले धनजहरुको उत्तरपमु्स्तका रद्द 
गररएको छ। 
 

 

 

अन्तरिाताा हनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेिा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

   

 धलम्खत परीक्षाबाट छनौट भएका माधथ उम्ल्लम्खत सबै उममेदिारहरुको अन्तरिाताा कायाक्रम देहाय अनसुार सञ्चालन हनुछे।  

मिमि वर्णानुक्रि नम्बर अन्िरवणिणा हुने सिय 

२०७८/ १० /०४  १- १४ विहानको ११.०० बज े

२०७८/ १० /०५  १५-२८ विहानको ११.०० बज े

२०७८/ १० /०६ २९-३४ विहानको ११.०० बज े
 

पनुश् च 

-    अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरिातााका ददन सािाजधनक विदा पना गएमा पधन उक्त कायाक्रम यथाित ्
संचालन हनुछे । 

 

 

........................... .................................. ................................. 
 (गोविन्द प्रसाद पौडेल) (धसला बराल सापकोटा) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

अधिकृत छैटौं अधिकृत सातौं अधिकृत  निौं 


