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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.   ९८/०७८–७९,  लिलत २०७९/०६/१२ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५२६/२०७८-०७९ (खलुा)¸ न्याय सेिा, काननू समहू, पााँचौ तह, सहायक िा सो सरह पदको 

िाग पद संख्या १ (एक) को लावग वमवत २०७९।०२।१३ र १६ गते पोखरामा सञ्चावलत परीक्षामा सवममवलत जममा ८६ जना 

उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानुक्रमानुसार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ा भई कम्यटुर सीप परीक्षर् तथा 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको व्यहोरा समबवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 

उममेदिारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र¸ शैवक्षक योग्यताको 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 कम्यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तरिातााका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै 

सचूनाद्वारा जानकारी गराइएको छ । 
 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ 526 - - - - - - 

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

िाग पद संख्या १ - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या   ८६ 

कम््युटर सीप परीक्षण र अन्तरिातााको 

िालग छनौट भएको संख्या 
४ - - - - - - 

 

वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाबकुो नाम बाजेको नाम अन्तरवाताा कार्ाक्रम 

1.  10417 कृष्र्  पाठक भलुमराज   भवदत्त   

लमलतिः२०७९/०७/०२ 

समर्िः १२.30 बज े

2.  8531 पषु्प  वली िोम बिादरु गोवधान 

3.  1857 भरत प्रसाद बराल उमानाथ टेकनाथ 

4.  660 राज ु पोख्रले एकनारार्र् खदुाखर 
 

 

 

कम््र्टुर सीप परीक्षर्िः सूचना नं. १०१/२०७९-८० बमोजजम िनु ेव्र्िोरा जानकारी गराइन्छ। 
 

कम््र्टुर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवाताा िनुे स्थानिः-  प्रदेश लोक सेवा आर्ोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 
 

 
 

पुनश्चः-    अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरिातााका वदन सािाजवनक विदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित् संचालन हुनेछ । 

 

 

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

 (राजेश पौडेल) (सवन्दप ढुंगाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत  निौं 


