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 उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सचूना 

सूचना नं. १९९/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/२१ 

 

 

यस आयोगको वि.नं. ५५६/२०७८-०७९ (खलुा)¸ इवजिवनयरिङ सेिा, सर्भ ेसमहू, चौथो तह, अवमन पदको माग पद सखं्या 

१० (दश) को लावग वमवत २०७९/०३/१९ मा वलइएको अजतिााताामा उपवथथत १८ र्ना उम्मेदिािहरुको वलवखत पिीक्षा ि अजतिााताा समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधािमा दहेाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मेदिािहरुको िोिाइको प्राथवमकताक्रमका आधािमा दहेाय 

बमोविमका थथानीय तहमा थथायी वनयवुिको लावग वसफारिस गन े गिी वमवत २०७९/०३/२१ मा वनर्ाय र्भएको हुुँदा सम्बवजधत सबैको 

िानकािीको लावग यो सचूना प्रकावित गरिएको छ । 

फसराररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको नाम  र, 

ठेगाना 
बाब ु बारे् फसराररस भएको कायाजलय 

१ 1949 

यिुिाि आचाया,  

चजदननाथ-२, िमु्ला 
र्भितिाि ित्नचजर  

वर्भमाद नगिपावलका, नगि कायापावलकाको 

कायाालय, तनहुुँ 

२ 1346 
वबनय कुमाि पजत,  

लेकम-३, दाचुाला 
नििाि हरिदत्त  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

३ 1509 
िंवित कुमाि मेहता,  

र्भोक्राहा निवसंह-१, सनुसिी 
विश्वनाथ पाच ु 

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

४ 255 
गर्िे हरििन,  

प्रतापपिु-३, निलपिासी 
विश्वनाथ छाडु  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

५ 1655 
कृष्र् कठायत,  

पिििुाम-३, डडेल्धिुा 
नि बहादिु दििथ वसंह  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

६ 1020 
गोविजद खडका,  

वििेर्ी-४, रुकुम पविम 
धनबहादिु लालबहादिु  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

७ 670 
िीिन कठायत,  

मष्टा-२, बझाङ 
िामबहादिु वतमाल्या  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

८ 804 
वििेजर धामी,  

विखि-१०, डोटी 
र्भितबहादिु हरिवसंह 

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

९ 626 
दिेावददिे आचाया,  

सनुकोिी-३, वसजधलुी 
बदु्धप्रसाद र्भोला प्रसाद 

र्भीिकोट नगिपावलका, नगि कायापावलकाको 

कायाालय, थयाङ्िा 
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यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको नाम  र, 

ठेगाना 
बाब ु बारे् फसराररस भएको कायाजलय 

१० 1471 
मनोि कुमाि वबष्ट,  

र्भैििी-१, दलैेख 
र्भिबहादिु वटकािाम  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

 

वैकफपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र ठेगाना बाब ु बारे् 

१ 1787 िाि ुसाह िनकपिु-२१, धनषुा िोगेजर विि साह 

२ 817 संिय कुमाि यादि मलंगिा-२, सलााही लक्ष्मर् वबहािी  

३ 366 झक्क बहादिु थापा र्भैििी-४, दलैेख नजदािाम मानबहादिु  

 
 

अस् ायी योग्यताक्रम सचूी 

अ.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र बाब ु बारे् 

१ 276 अवनल कुमाि चौिवसया वबिेजर सिादिे  

२ 698 िय कुमाि साह िामलक्षर्  िामेश्वि  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

(िमाकाजत ढकाल ) (यिुिाि अयााल) (दामोदि सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  
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उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सचूना 

सूचना नं. २००/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/२१ 

 

 

यस आयोगको वि.नं. ५५७/२०७८-०७९ (मवहला)¸ इवजिवनयरिङ सेिा, सर्भ ेसमहू, चौथो तह, अवमन पदको माग पद संख्या 

२ (दुई) को लावग वमवत २०७९/०३/१९ मा वलइएको अजतिााताामा उपवथथत ४ र्ना उम्मेदिािहरुको वलवखत पिीक्षा ि अजतिााताा समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधािमा दहेाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मेदिािहरुको िोिाइको प्राथवमकताक्रमका आधािमा दहेाय 

बमोविमका थथानीय तहमा थथायी वनयवुिको लावग वसफारिस गन े गिी वमवत २०७९/०३/२१ मा वनर्ाय र्भएको हुुँदा सम्बवजधत सबैको 

िानकािीको लावग यो सचूना प्रकावित गरिएको छ । 

फसराररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको नाम  र, 

ठेगाना 
बाब ु बारे् फसराररस भएको कायाजलय 

१ 70 

िवुिला सनुिुाि,  

तामाकोिी-७, दोलखा 
विष्र् ुबहादिु  टेकबहादिु  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

२ 92 
सवबना वि वस,  

वझम्रकु-७, प्यठूान 
वलला बहादिु िनक बहादिु 

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

 

वैकफपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र ठेगाना बाब ु बारे् 

१ 544 सवदक्षा खड्का मसुीकोट-२, रुकुम पविम वदलबहादिु  र्भावगिाम  

 
 
 

 

 

 

 

 

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

(िमाकाजत ढकाल ) (यिुिाि अयााल) (दामोदि सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  
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उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सचूना 

सूचना नं. २०१/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/२१ 

 

 

यस आयोगको वि.नं. ५५८/२०७८-०७९ (आ.ि.)¸ इवजिवनयरिङ सेिा, सर्भ ेसमहू, चौथो तह, अवमन पदको माग पद संख्या 

२ (दुई) को लावग वमवत २०७९/०३/१९ मा वलइएको अजतिााताामा उपवथथत ४ र्ना उम्मेदिािहरुको वलवखत पिीक्षा ि अजतिााताा समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधािमा दहेाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मेदिािहरुको िोिाइको प्राथवमकताक्रमका आधािमा दहेाय 

बमोविमका थथानीय तहमा थथायी वनयवुिको लावग वसफारिस गन े गिी वमवत २०७९/०३/२१ मा वनर्ाय र्भएको हुुँदा सम्बवजधत सबैको 

िानकािीको लावग यो सचूना प्रकावित गरिएको छ । 

फसराररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र, ठेगाना बाब ु बारे् फसराररस भएको कायाजलय 

१ 1553 

हरि बहादिु िाना,  

चौििहािी-१०, रुकुम पविम 
आइत े आिे  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

२ 875 
िािेि लङ्ुगेली मगि,  

माप्य दधुकोिी-६, सोलखुमु्ब ु
कुमाि  गर्िे  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

 

वैकफपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र ठेगाना बाब ु बारे् 

१ 1425 वदपेजर चौधिी िकु्लाफाुँटा-१, कञ्चनपुि िाि ु छोटेलाल  

 
 
 

 

 

 

 

 

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

(िमाकाजत ढकाल ) (यिुिाि अयााल) (दामोदि सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  

 

 



 
 प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
 प्रश्नपत्र पररमार्जन, अन्तवाजताज  त ा फसराररस शाखा  

फोनः  ०६१-४६७८७३, Website: ppsc.gandaki.gov.np, Email: gandakipsc2076@gmail.com 

 

   
 

उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सचूना 

सूचना नं. २०२/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/२१ 

 

 

यस आयोगको वि.नं. ५५९/२०७८-०७९ (मधेसी)¸ इवजिवनयरिङ सेिा, सर्भ ेसमहू, चौथो तह, अवमन पदको माग पद संख्या 

२ (दुई) को लावग वमवत २०७९/०३/१९ मा वलइएको अजतिााताामा उपवथथत १२ र्ना उम्मेदिािहरुको वलवखत पिीक्षा ि अजतिााताा समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधािमा दहेाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मेदिािहरुको िोिाइको प्राथवमकताक्रमका आधािमा दहेाय 

बमोविमका थथानीय तहमा थथायी वनयवुिको लावग वसफारिस गन े गिी वमवत २०७९/०३/२१ मा वनर्ाय र्भएको हुुँदा सम्बवजधत सबैको 

िानकािीको लावग यो सचूना प्रकावित गरिएको छ । 

फसराररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र, ठेगाना बाब ु बारे् फसराररस भएको कायाजलय 

१ 354 

िमेि कुमाि यादि,  

िािवििाि-१, सप्तिी 
वदगम्बि र्भिोसी  

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

२ 1222 
लाल वकिोि मण्डल,  

रुपनी-३, सप्तिी 
वबिल  िामदिे 

पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

 

वैकफपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र ठेगाना बाब ु बारे् 

१ 588 वितेजर कुमाि साह कानु मौलापिु-४, िौतहट बच्च ु िंगली  

 
 
 

 

 

 

 

 

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

(िमाकाजत ढकाल ) (यिुिाि अयााल) (दामोदि सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  
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उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सचूना 

सूचना नं. २०३/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/२१ 

 

 

यस आयोगको वि.नं. ५६०/२०७८-०७९ (दवलत)¸ इवजिवनयरिङ सेिा, सर्भ ेसमहू, चौथो तह, अवमन पदको माग पद संख्या 

१ (एक) को लावग वमवत २०७९/०३/१९ मा वलइएको अजतिााताामा उपवथथत ४ र्ना उम्मेदिािहरुको वलवखत पिीक्षा ि अजतिााताा समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधािमा दहेाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मेदिािहरुको िोिाइको प्राथवमकताक्रमका आधािमा दहेाय 

बमोविमका थथानीय तहमा थथायी वनयवुिको लावग वसफारिस गन े गिी वमवत २०७९/०३/२१ मा वनर्ाय र्भएको हुुँदा सम्बवजधत सबैको 

िानकािीको लावग यो सचूना प्रकावित गरिएको छ । 

फसराररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र, ठेगाना बाब ु बारे् फसराररस भएको कायाजलय 

१ 1750 िंिन बैठा, फेटा-१, बािा वगिीि दिे  िगदीि 
पोखिा महानगिपावलका, नगि 

कायापावलकाको कायाालय, काथकी 

 

वैकफपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र ठेगाना बाब ु बारे् 

१ 2068 िैलेजर हरििन िामग्राम-१६, निलपिासी वर्भक्ख ु साम्लाल  

 
 
 

 

 

 

 

 

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

(िमाकाजत ढकाल ) (यिुिाि अयााल) (दामोदि सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  

 

  



 
 प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
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एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. २०४/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/२१ 
 

यस आयोगको वि.नं. ५५६-५६०/२०७८-०७९ (खलुा तथा समािेिी)¸ इवजिवनयरिङ सेिा, सर्भ ेसमहू, चौथो तह, अवमन 

पदको माग पद संख्या १७ (सत्र) को लावग वमवत २०७९/०३/२१ गते वसफारिस र्भएका उम्मदेिािहरुले प्राप्त गिेको कूल अङ्कको 

आधािमा वमवत २०७९/०३/२१ को वनर्ायानसुाि दहेाय बमोविम एकमषु्ट योग्यताक्रम कायम र्भएको हुुँदा सम्िवजधत सबैको 

िानकािीको लावग यो सचूना प्रकावित गरिएको छ । 
 

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची 
 

एकमुष्ठ 

यो.क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम,  र फव.नं. खुला/समावेशी कैफरयत 

१ 1949 यिुिाि आचाया ५५६/०७८-७९ खलुा  

२ 1346 वबनय कुमाि पजत ५५६/०७८-७९ खलुा  

३ 1509 िंवित कुमाि मेहता ५५६/०७८-७९ खलुा  

४ 255 गर्िे हरििन ५५६/०७८-७९ खलुा  

५ 1655 कृष्र् कठायत ५५६/०७८-७९ खलुा  

६ 1020 गोविजद खडका ५५६/०७८-७९ खलुा  

७ 670 िीिन कठायत ५५६/०७८-७९ खलुा  

८ 804 वििेजर धामी ५५६/०७८-७९ खलुा  

९ 626 दिेावददिे आचाया ५५६/०७८-७९ खलुा  

१० 1471 मनोि कुमाि वबष्ट ५५६/०७८-७९ खलुा  

११ 354 िमेि कुमाि यादि ५५९/०७८-७९ मधेसी  

१२ 1222 लाल वकिोि मण्डल ५५९/०७८-७९ मधेसी  

१३ 70 िवुिला सनुिुाि ५५७/०७८-७९ मवहला  

१४ 1750 िंिन बैठा ५६०/०७८-७९ दवलत  

१५ 92 सवबना वि वस ५५७/०७८-७९ मवहला  

१६ 1553 हरि बहादिु िाना ५५८/०७८-७९ आ.ि.  
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एकमुष्ठ 

यो.क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम,  र फव.नं. खुला/समावेशी कैफरयत 

१७ 875 िािेि लङ्ुगेली मगि ५५८/०७८-७९ आ.ि.  

 

नोटः फमफत २०७९।०३।३० गते फबफिबार फबिान ११:०० बरे् फसराररस पत्र फवतरण गररने बेिोरा र्ानकारी गराइन्छ । 

 

 

 

 

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

(िमाकाजत ढकाल ) (यिुिाि अयााल) (दामोदि सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  

 


