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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. १५६/०७८–७९,  लिलत २०७९/०२/१९ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५४०/२०७८-०७९ (खलुा)¸विक्षा सेिा, विक्षा प्रिासन समहू, पााँचौ तह, प्राविविक सहायक 

पदको िाग पद सखं्या ९ (नौ) को लावग वमवत २०७८।११।२४ गते पोखरामा सञ्चावलत परीक्षामा सवममवलत जममा ४३७७ जना 

उममेदिारहरुमध्ये िर्ाानकु्रमानुसार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदिारहरु उत्तीर्ा भई अन्तिाातााको लावग छनौट भएको 

व्यहोरा समबवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । छनौट भएका उममेदिारहरुले नेपाली नागररकताको 

प्रमार्पत्र¸िैवक्षक 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 प्रिेिपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगाि ै

अन्तरिातााका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनाद्वारा जानकारी गराइएको छ । 

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ ५४० - - - - - - 

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

िाग पद संख्या ९ - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या   ४३७७        

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
१८ - - - - - - 

 

वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  3563 कावल बहादरु िाही पे्रमबहादरु  भविमल खलुा 

2.  3189 विल्लीरमर्  सिुेदी बाबुराम  गजािर  खलुा 

3.  1063 वतलक राम बन्जािे मवनराम  प्रेमनारायर्  खलुा 

4.  4691 दगुाा प्रसाद पौिेल मोतीप्रसाद  िमादत्त  खलुा 

5.  6363 वबक्रम  पाण्िे कृष्र्  वखमान्नद  खलुा 

6.  1570 भानुभि  जोिी मोहनदिे  मान प्रसाद  खलुा 

7.  6100 भपुेन्र  वबक ठगे  खले  खलुा 

8.  7996 मञ्ज ु सिुेदी वत्रलोचन  झगरीलाल  खलुा 

9.  3381 मनोज कुमार पौिेल गंगाप्रसाद  खिानन्द खलुा 

10.  7048 वमना  पोखरेल प्रेमलाल  परू्ा भर  खलुा 

11.  1158 रेखा  पन्त नन्दराज  गर्ेि दत्त  खलुा 

12.  7253 िविता  बस्नेत केिरबहादरु गजािर  खलुा 
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वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

13.  2835 विनोद प्रसाद बराल ओम प्रसाद  ईश्वरी  खलुा 

14.  4116 विवपन कुमार राय वखररया  खेलतु  खलुा 

15.  6917 िमसेर  साउद विखा बहादरु दिुल वसह  खलुा 

16.  729 विि  वगरी परू्ा गोपाल  खलुा 

17.  8352 िवुसला  ङयाङजो वजतबहादरु  मानबहादरु  खलुा 

18.  6482 सबुास  सापकोटा खेम प्रसाद  वटकाराम  खलुा 

 

 

नोटः रोल नं.  532, 1566, 5629 र 5632 भएका उममेदिारहरुले उत्तरपुवस्तकामा वक (Key) उल्लेख नगरेकाले 

वनजहरुको उत्तरपवुस्तका रद्द गररएको छ। 
 

 
 

अन्तरवाताा हनुे स्थानः-  प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

  ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उखललखखत सबै उम्मेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रम देहाय अनसुार सञ्चालन हनुछे।  

लिलत िर्ाानुक्रि नम्बर अन्तरिाताा िुने सिय 

२०७९/०३/०८ 1-18 वदनको २:०० बजे 

पुनश्च 

-    अको सचूना भएमा बाहके तोवकएको अन्तरिातााका वदन सािाजवनक विदा पना गएमा पवन उि कायाक्रम यथाित् संचालन हनुेछ । 

 

 

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

 (राजेि पौिेल) (सवन्दप ढुंगाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत  निौं 


