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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. १९६/०७९–८०,  लिलत २०७९/११/१६ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. १३५/२०७९-८०  (खलुा),  स्िास््य सेिा,  डर्ााटोलोजी सर्हू, निौं तह, कन्सल्टेन्ट डर्ााटोलोवजष्ट 

पदको र्ाग पद संख्या १ (एक) को लावग वर्वत २०७९।०८।२३ र ०९।०७ गते पोखरार्ा संचावलत परीक्षार्ा सवमर्वलत जमर्ा ३ 

जना उमर्ेदिारहरुर्ध्य े िर्ाानुक्रर् अनसुार दहेायका रोल नं. तथा नार्थर भएका उमर्ेदिारहरु उत्तीर्ा भई अन्तिाातााको लावग 

छनौट भएको व्यहोरा समबवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । अन्तरवातााका िालि छनौट 

भएका उम्िेदवारहरुिे पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक न्यूनति योग्यता एकीन हुने सम्पूर्ा प्रिार्पत्र तथा 

अन्य आवश्यक कािजातहरु र  दरिास्त फारािको पलहिो पाना २ प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी अन्तरवातााको 

लिलत भन्दा ७ (सात) लदन अिाडी यस आयोिको अन्तवााताा तथा लसफाररस शािा, िुस्ताङचोक, पोिरािा उक्त 

प्रिार्पत्रहरुको प्रलतलिलप उम्िेदवार आफैिे प्रिालर्त िरी रुजु िराउन ुपनेछ । आिश्यक न्यनूतर् योग्यता तथा अन्य 

आिश्यक कागजातको प्रर्ार्पत्रहरु नपरु् याएर्ा जुनसकैु बखत दरखास्त रद्द हुनेछ ।  छनौट भएका उमर्ेदिारहरुले दहेायको 

स्थान, वर्वत र सर्यर्ा हुने अन्तरिाताा वदन आउँदा उल्लेवखत सक्कल कागजात र प्रिशेपत्र वलई १ (एक) घण्टा अगािै 

आयोगको अन्तिाताा तथा वसफाररस शाखार्ा अवनिाया उपवस्थत हुनपुनेछ । उक्त वदन सािाजवनक विदा पना गएर्ा पवन 

अन्तरिाताा कायाक्रर् यथाित ्सञ्चालन हुनेछ ।  
 

लवज्ञापन नं... २०७९-०८० १३५ - -  - - - 

लकलसि िुिा िलहिा आ.ज. िधेसी दलित अपाङ्ि लप.के्ष. 

िाि पद सखं्या १ - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित 

संख्या 
३ 

 अन्तरवातााको िालि छनौट भएको 

संख्या 
२ - - - - - - 

 
िर्ाानुक्रर् रोल नं. उमरे्दिारको नार्थर बाबुको नार् बाजेको नार् छनौट सर्हू 

1.  2 प्रभात स ंह राजपतु उमा शंकर  राम एकवाल खलुा 
2.  1 बदु्ध  रायमाझी कुल बहादरु  चन्द्र बहादरु खलुा 

 

अन्द्तरवाताा हनुे स्थान,  समसत र  मयः 
स्थानः प्रदेश लोक  ेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश, मसु्ताङचोक, पोखरा । 

 

लिलत वर्ाानुक्रि नम्बर अन्तरवाताा हुने सिय 

२०७९/१२/२७ 1-2 वदनको ११.३० बजे 
 

 

 
 

 

 

........................... .................................. ................................. 
(राजशे पौडेल) (स ला बराल  ापकोटा) (कृष्णप्र ाद आचाया) 
असिकृत छैटौं असिकृत आठौं असिकृत दशौं 


