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 प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. २४ /०७८–७९,  लिलत २०७८/०९/१६ 

 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ११७/२०७८-०७९ (खलुा)¸ कृवि सेिा, माटो विज्ञान समूह, चौथो तह, 
नायब प्राविधिक सहायक (प्राविधिक) पदको माग पद संख्या १ (एक) को लाधग धमधत २०७८।०८।०६ गते 
पोखरामा सञ्चाधलत परीक्षामा सम्ममधलत जममा १७०० 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 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. …२०७८/०७९ ११७ - - - - - - 

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

माग पद संख्या १ - - - - - - 

धलम्खत परीक्षामा सम्ममधलत संख्या १७०० 

अन्तरिातााको लाधग छनौट भएको 
संख्या 9 - - - - - - 

 

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

1.  1301 जीिन बहादरु शाही धबक्रम/म्शिकला धसंह बहादरु खलुा 

2.  897 प्रचण्ड  नकाल जयबहादरु/पद्मी चन्रमनुी खलुा 

3.  240 धबवपन  खड्का नारायर् बहादरु/डमादेिी नमुबहादरु खलुा 

4.  290 भक्तविर  के.सी. दलबहादरु/कला कुलबहादरु खलुा 

5.  527 रश्मी  आचाया यमनाथ/प्रमेकुमारी चक्रपानी खलुा 

6.  1437 राजकमल राना मगर म्खमलाल/तलुा मनिर खलुा 

7.  163 शंकर  धबष्ट लक्ष/ेकली सेते खलुा 
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िर्ाानकु्रम रोल नं. उममेदिारको नामथर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

8.  90 सन्देश  हमाल नररभान/धभमला पशपुधत खलुा 

9.  122 सरोज  बोहरा विष्र्बुहादरु/रुपा इन्रबहादरु खलुा 
 

नोटः   रोल नं. १०५१ र १२४३ 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 /०९   १- ९ 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) (सम्न्दप ढुङ्गाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

अधिकृत छैटौं अधिकृत सातौं अधिकृत  निौं 


