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गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.  ९/०७९–८०,  लिलत २०७९/०४/०९ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १५७/२०७८-०७९ (खलुा)¸ स्िास््य सेिा, विविध समहू, सातौं तह, बायोमेविकल इवजिवनयर 

(प्राविवधक) पदको माग पद संख्या १ (एक) को लावग वमवत २०७८।११।२५ र २६ गते पोखरामा संचावलत परीक्षामा सवममवलत 

िममा १३ िना उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानकु्रम अनसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ा भई सामवूहक 

परीक्षर् तथा अजतिाातााको लावग छनौट भएको व्यहोरा समबवजधत 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, हालसाल ै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 

सामवूहक परीक्षर् तथा अजतरिातााका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यस ैसचूनाद्वारा िानकारी गराइएको छ । 
 

लिज्ञापन नं... २०७८-०७९ १५७ - -  - - - 

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

िाग पद संख्या १ - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या       १३ 

 सािूलिक परीक्षण तथा अन्तरिातााको 

िालग छनौट भएको संख्या 
३ - - - - - - 

 

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

1.  7 सदिक्षा  पौडेल झविलाल पशपुति खलुा 

2.  22 साधना  मल्ल हरि बहाििु िरु्गिाज खलुा 

3.  2 सवृि  ओतलया छविलाल िामचन्द्र खलुा 
 

सामवुहक पिीक्षण िथा अन्द्िििािाग हनुे स्थानः-  प्रिेश लोक सेिा आयोर्, र्ण्डकी प्रिेश, पोखिा । 

तलखखि पिीक्षाबाट छनौट भएका मातथ उल्लेखखि सबै उम्मेििािहरुको सामवुहक पिीक्षण िथा अन्द्िििािाग 
कायगक्रम िेहाय अनसुाि सञ्चालन हनुेछ।  

तमति िणागनकु्रम नम्बि सामूवहक पिीक्षण हनुे समय अन्द्िििािाग हनुे समय 

२०७९/०४/२४ १-३ तबहान ११:३० बज े दिनको १२:३० बज े
पनुश् चः अको सूचना भएमा बाहेक िोवकएको सामूवहक पिीक्षण िथा अन्द्िििािागका दिन सािगजतनक वििा पनग र्एमा 
पतन उक्त कायगक्रम यथािि ्संचालन हनुछे । 

 
 

........................... .................................. ................................. 
(िाजेश पौडेल) (सखन्द्िप ढंुर्ाना) (कृष्णप्रसाि आचायग) 
अतधकृि छैटौं अतधकृि सािौं अतधकृि निौं 


