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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.  ३/०७९–८०,  लिलत २०७९/०४/०४ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १५२-१५३/२०७८-०७९ (खलुा तथा समािेशी)¸ स्िास््य सेिा, मे.ल्या.टे. समहू, 

अविकृतस्तर सातौं तह, मेविकल ल्याि टेक्नोलोविष्ट (प्राविविक) पदको माग पद संख्या २ (दईु) को लावग वमवत २०७८।११।२२ र 

२३ गते पोखरामा संचावलत परीक्षामा सवममवलत िममा ७० िना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानकु्रम अनसुार दहेायका रोल नं. तथा 

नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ा भई सामवूहक परीक्षर् तथा अन्तिाातााको लावग छनौट भएको व्यहोरा समबवन्ित सबैको 

िानकारीको 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, हालसालै वखचेको पासपोटा साइिको 

फोटो २ प्रवत¸ दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रिेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगाि ै

दहेायको वमवत र समयमा आयोगको  कायाालयमा हुने सामूवहक परीक्षर् तथा अन्तरिातााका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत 

यस ैसचूनाद्वारा िानकारी गराइएको छ । 

 

लिज्ञापन नं... २०७८-०७९ १५२ १५३ -  - - - 

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

िाग पद संख्या १ १ - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या       ७० 

 सािूलिक परीक्षण तथा अन्तरिातााको 

िालग छनौट भएको संख्या 
३ ४ - - - - - 

 
िर्ाानुक्रम रोल नं. उममेदिारको नामथर बाबुको नाम बािेको नाम छनौट समहू 

1.  65 दीपा  बास्तोला वचन्ताहरर विल्लीराम खलुा,मवहला 

2.  128 ध्रिु  वगरी प्रेम राि विल्ला  खलुा 

3.  124 रवबता  कारवन्ित कृष्र् लाल रत्न लाल मवहला 

4.  62 श्रषृ्टी  शाक्य वभमसेन प्रसाद िीर बहादरु मवहला 

5.  140 संगीता  पौिेल झलकनाथ नन्दलाल मवहला 

6.  120 संिय  गरुुङ होम बहादरु आइत वसंह खलुा 

 
 

सामहुिक परीक्षण तथा अन्तरवाताा िनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उल्लेखखत सबै उम्मेदवारिरुको सामहुिक परीक्षण तथा 
अन्तरवाताा कायाक्रम देिाय अनसुार सञ्चालन िनुेछ।  
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लमलत वणाानकु्रम नम्बर सामूहिक परीक्षण िनुे समय अन्तरवाताा िनुे समय 

२०७९/०४/१९ १-६ लबिान ११:३० बजे ददनको १२:३० बजे 
 

पनुश् च 

-  अको सूचना भएमा बािेक तोहकएको सामूहिक परीक्षण तथा अन्तरवातााका ददन सावाजलनक हवदा पना गएमा पलन 
उक्त कायाक्रम यथावत ्संचालन िनुेछ । 

 

 
 

 

 
 
 

........................... .................................. ................................. 
(राजेश पौडेल) (सखन्दप ढंुगाना) (कृष्णप्रसाद आचाया) 
अलिकृत छैटौं अलिकृत सातौं अलिकृत नवौं 


