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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.  १४६/०७८–७९,  लिलत २०७९/०२/१६ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५३८/२०७८-०७९ (खुला)¸ कृवि सेिा, पााँचौ तह, प्राविविक सहायक पदको िाग पद 

संख्या २८ (अट्ठाइस) को लावग विवत २०७८।०९।३० गते पोखरािा सञ्चावलत परीक्षािा सवमिवलत जमिा २४१६ जना 

उमिेदिारहरुिध्ये िर्ाानकु्रिानुसार दहेायका रोल नं. तथा नािथर भएका उमिेदिारहरु उत्तीर्ा भई अन्तिाातााको लावग छनोट भएको 

व्यहोरा समबवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उमिेदिारहरुले नेपाली नागररकताको 

प्रिार्पत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रिार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालसाल ैवखचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत¸ 

दरखास्त फारािको पवहलो पाना २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रिेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगाि ै

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

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ 538 - - - - - - 

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

िाग पद संख्या 28 - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या    2416 
अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
५१ - - - - - - 

 

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

1.  860 अितृा  टण्डन वटका बहादरु डमबर बहादरु खलुा 

2.  2484 इश्वर  ओली लाल बहादरु शंकर खलुा 

3.  139 ऋचा  दिेकोटा गोपीकृष्र् उिाकान्त खलुा 

4.  1766 किलराज  डााँगी पे्रिबहादरु चन्रबहादरु खलुा 

5.  3008 कृष्र् दबे वबष्ट अभय राज िनदिे खलुा 

6.  617 कृष्ता  िहत बि बहादरु गोकर्ा बहादरु खलुा 

7.  150 गंगा  के.सी. रुर बहादरु हुिबहादरु खलुा 

8.  1063 गजेन्र बहादरु बुढा शेरबहादरु नरपवत खलुा 

9.  661 गेहने्र  यादि हररप्रसाद भगौती खलुा 

10.  2046 वचरञ्जीिी  परुी चन्र प्रसाद वशिलाल खलुा 

11.  778 जयलाल  िढुा िीर बहादरु सयूा खलुा 

12.  2426 तारा दत्त जोशी जनकराज काशीदत्त खलुा 

13.  2863 वतलक  कटेल गर्ेश प्रसाद कुष्िाखर खलुा 
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14.  975 वदनेश  वसजापती पे्रिबहादरु िानबहादरु खलुा 

15.  485 वदनेश  सिुर्ाकार िीरभाने बुवििे खलुा 

16.  2513 वदपेन्र  चौिरी िइते गभा खलुा 

17.  567 नवबन  िल्ल दल बहादरु हस्तबहादरु खलुा 

18.  1309 नरेन्र बहादरु शाही अमिर बहादरु खड्क बहादरु खलुा 

19.  464 नि राज भसुाल वखल प्रसाद वटकाराि खलुा 

20.  513 वनवखल  खड्का विल्के गोरे खलुा 

21.  1119 वनराजन  पौडेल गरे्शबहादरु नरबहादरु खलुा 

22.  2754 पदि  ऐडी रािबहादरु सनुािे खलुा 

23.  2254 पारस  राना प्रताप िन्िर खलुा 

24.  2437 प्रकाश  िानुक लाल बहादरु दत्त े खलुा 

25.  401 प्रवदप  भारती घनश्याि िोहनलाल खलुा 

26.  2425 प्रवदप  लइुाँटेल कृष्र्प्रसाद उिाकान्त खलुा 

27.  372 वबकास  गायक केदार जहरे खलुा 

28.  2644 वबजय  बुड्थापा िन बहादरु गरे्शबहादरु खलुा 

29.  2640 वबनाराि  वबक गोपाल इरवजत खलुा 

30.  1132 वबशाल  खड्का िानवसंगे अिरवसंह खलुा 

31.  221 वभि बहादरु खत्री वशबे कुलबहादरु खलुा 

32.  1436 िहशे कुिार यादि बैजनाथ िनिीर खलुा 

33.  2072 िोहन कुिार डााँगी वबरे नरजंग खलुा 

34.  3010 शवशकपरु  वबष्ट करर् वसंह वबरे खलुा 

35.  987 शारदा  शिाा दगुााप्रसाद रत्नखर खलुा 

36.  815 वशि नारायर् कुिाल दल बहादरु बााँिरुाि खलुा 

37.  1667 सन्त बहादरु काकी नैना बहादरु खड्गबहादरु खलुा 

38.  2767 सन्तोि  सिुेदी िोवतराि चन्रदत्त खलुा 

39.  208 सरोज  खनाल ििसुदून हुनाराि खलुा 

40.  1174 सागर  कठायत सन्तबहादरु रूपचन्र खलुा 

41.  2196 सागर  लाविछाने खड्गप्रसाद हररप्रसाद खलुा 

42.  270 सजुन  दिाडी बुिसार िवुिनाथ खलुा 

43.  1442 सजुना  पौडेल विष्र्पु्रसाद टंकनाथ खलुा 

44.  158 सदुशान  ढुङ्गाना श्री प्रसाद ििकुर खलुा 

45.  1003 सवुदप  चौिरी िवहनारायर् पवुल्कत खलुा 

46.  543 सवुनल कुिार यादि वबन्िाचल श्यािलाल खलुा 

47.  865 सिुन  कुाँ िर रोिलाल भिु बहादरु खलुा 
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48.  474 सिुास  ढकाल वनलकण्ठ जयनारायर् खलुा 

49.  1696 सषु्िा  पनेरु नारायर् प्रसाद केशि प्रसाद खलुा 

50.  2638 हिेराज पन्त जगन्नाथ िनीदत्त खलुा 

51.  334 हिेन्त बहादरु शाही चाउरु कवबलाल खलुा 

 

 

नोटः  रोल नं., 832 र 2743 भएका उमिेदिारहरुल ेउत्तरपवुस्तकािा वक (Key) उल्लेख नगरेकाले वनजहरुको 

उत्तरपवुस्तका रद्द गररएको छ। 
 

 
 

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

  ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उखललखखत सबै उम्मेदवारिरुको अन्तरवाताा कायाक्रम देिाय अनसुार सञ्चालन िनुछे।  

लिलत िर्ाानुक्रि नम्बर अन्तरिाताा हुने सिय 

२०७९/०३/०३ 
1-18 वबहान ११.०० बजे 

19-36 वदनको २.०० बजे 

२०७९/०३/०६ 37-51 वबहान ११.०० बजे 

 

पुनश् च 

-    अको सचूना भएिा बाहके तोवकएको अन्तरिातााका वदन सािाजवनक विदा पना गएिा पवन उि कायाक्रि यथाित ्

संचालन हुनेछ । 

 

 

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

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

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत  निौं 


