
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
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नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना 

सूचना नं. ९/२०७९-८०, लमलत: २०७९/०४/१५ 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडाको ववज्ञापन नं. ५०१/०७८-७९ (खुला), स्थानीय तह अन्तगगत आवथगक योजना 

तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, पाौँच ौँ तह, तथ्याङ्क सहायक पदको वमवत २०७८/११/०८ गते सञ्चालन भएको प्रथम चरणको 

वलखखत परीक्षामा सखिवलत भएका १०८ जना उिेदवारहरूमधे्य देहायका नाम, थर र रोल नम्बर भएका उिेदवारहरू 

अन्तवागतागको लावग छन ट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 

सेवा,समूहः  आवथगक योजना तथा तथ्याङ्क   पदः  तथ्याङ्क सहायक             तहः  पाौँच ौँ  

ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः  २०७८/११/०८    नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश। 

लवज्ञापन नं. ०७८/०७९ ५०१       

लकलसमः  िुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः  १       

लल.प.मा सखिललत संख्ाः  १०८       

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको संख्ाः  ३       

 

व.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३१ दीपा  पाणे्ड गंगाराम पाणे्ड लाल मवण पाणे्ड 

२ ५५ राजन प्रसाद चावलसे चन्द्रमवण चावलसे कलाधर चावलसे 

३ ८४ सुवदप  प डेल ईश् वरी प्रसाद प डेल शावलकराम  प डेल 

 

 

अन्तवााताा कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समय:  

स्थानः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा। 

 

सामुलहक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब.क्र.नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-३ २०७९।०५।०३ वबहान ११:०० बजे 

 

 

 

_______________ 

शखिमान कुमाल 

(अवधकृत छैट )ं 

_______________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैट )ं 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ )ं 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
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नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना 

सूचना नं. १०/२०७९-८०, लमलत: २०७९/०४/१५ 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडाको ववज्ञापन नं. ५२८/०७८-७९ (खुला), प्रदेश अन्तगगत आवथगक योजना तथा 

तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, पाौँच ौँ तह, तथ्याङ्क सहायक पदको वमवत २०७८/११/०८ गते सञ्चालन भएको प्रथम चरणको 

वलखखत परीक्षामा सखिवलत भएका १०८ जना उिेदवारहरूमधे्य देहायका नाम, थर र रोल नम्बर भएका उिेदवारहरू 

अन्तवागतागको लावग छन ट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 
 

सेवा,समूहः  आवथगक योजना तथा तथ्याङ्क   पदः  तथ्याङ्क सहायक             तहः  पाौँच ौँ  

ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः  २०७८/११/०८    नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश। 

लवज्ञापन नं. ०७८/०७९ ५२८       

लकलसमः  िुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः  २       

लल.प.मा सखिललत संख्ाः  १०८       

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको संख्ाः   ७       

 

ब.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ६१४ अप्सन  चन्द नरेन्द्र बहादुर चन्द वजत बहादुर चन्द 

२ ५११ कमल राज जोशी देवव भि जोशी गंगा राम जोशी 

३ ६१८ दीपा  पाणे्ड गंगाराम पाणे्ड लालमवण पाणे्ड 

४ ५६५ राजन प्रसाद चावलसे चन्द्रमवण चावलसे कलाधर चावलसे 

५ ५८४ शुवशल  प डेल कृष्ण प्रसाद प डेल खडानन्द प डेल 

६ ५९० संवदप प्रशाद पन्त राजेन्द्र राज पन्त कमलापवत  पन्त 

७ ६०२ सुवदप  प डेल ईश् वरी प्रसाद प डेल शावलकराम  प डेल 

 

अन्तवााताा कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समय:  

स्थानः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा। 

 

सामुलहक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब.क्र.नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-७ २०७९।०५।०३ वदनको २:०० बजे 

 

 

 

 

_______________ 

शखिमान कुमाल 

(अवधकृत छैट )ं 

_______________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैट )ं 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ )ं 

 


