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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. १७७/०७८–७९,  लिलत २०७९/०३/०२ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५५६-५६०/२०७८-०७९ (खलुा तथा समािेशी)¸इवजिवनयरिङ सेिा, सरे्भ समहू, चौथो तह, 

अवमन पदको िाग पद संख्या १७ (सत्र) को लावग वमवत २०७८।११।१७ गते पोखिामा सजचावलत पिीक्षामा सवममवलत िममा 

१३६३ िना उममेदिािहरुमध्ये िर्ाानकु्रमानसुाि दहेायका िोल नं. तथा नामथि र्भएका उममेदिािहरु उत्तीर्ा र्भई अन्तिाातााको लावग 

छनोट र्भएको व्यहोिा समबवन्ित सबैको िानकािीको लावग यो सचूना प्रकाशन गरिएको छ । छनौट र्भएका उममेदिािहरुले नेपाली 

नागरिकताको प्रमार्पत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्रका सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालसाल ै वखचेको पासपोटा साइिको 

फोटो २ प्रवत¸ दिखास्त फािामको पवहलो पाना २ प्रवत ि तेस्रो पाना १ प्रवत र्भिी प्रिेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगािै 

अन्तििातााका लावग उपवस्थत हुनपुने व्यहोिा समेत यसै सचूनाद्वािा िानकािी गिाइएको छ । 

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० - - 

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

िाग पद संख्या १० २ २ २ १ - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या                   1363 

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
१८ ४ ४ १२ ४ - - 

 

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

1.  1564 अिय कुमाि यादि िामबाबु प्रसाद  गदुि   मिेसी 

2.  276 अवनल कुमाि चौिवसया वबिेन्र सिादिे  खलुा, मिेसी 

3.  381 अवमबका  लोि सत्यदिे  वबहािी   मिेसी 

4.  1655 कृष्र्  कठायत नि बहादिु दशिथ वसंह  खलुा 

5.  255 गर्ेश  हरििन विश्वनाथ छाडु  खलुा, मिेसी, दवलत 

6.  1020 गोविन्द  खडका िनबहादिु लालबहादिु  खलुा 

7.  698 िय कुमाि साह िामलक्षर्  िामेश्वि  खलुा, मिेसी 

8.  588 वितेन्र कुमाि साह कानु बच्च ु िंगली  खलुा, मिेसी 

9.  670 िीिन  कठायत िामबहादिु वतमाल्या  खलुा 

10.  366 झक्क बहादिु थापा नन्दािाम मानबहादिु  खलुा 

11.  39 वदनेश  मिुाउ िाम किर्  दशिथ   मिेसी 

12.  1425 वदपेन्र  चौििी िाि ु छोटेलाल   आ.ि. 
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13.  626 दिेावददिे  आचाया बुद्धप्रसाद र्भोला प्रसाद खलुा 

14.  749 पसािाम  िोकामगि गनप्रसाद  गौिे   आ.ि. 

15.  1346 वबनय कुमाि पन्त नििाि हरिदत्त  खलुा 

16.  1471 मनोि कुमाि वबष्ट र्भक्तबहादिु वटकािाम  खलुा 

17.  1949 यिुिाि  आचाया र्भितिाि ित्नचन्र  खलुा 

18.  1750 िंिन  बैठा वगिीश दिे  िगदीश  दवलत 

19.  1509 िंवित कुमाि मेहता विश्वनाथ पाच ु खलुा, मिेसी 

20.  354 िमेश कुमाि यादि वदगमबि र्भिोसी  खलुा, मिेसी 

21.  1787 िाि ु साह िोगेन्र वशि साह खलुा 

22.  405 िाि ुसाह कलिाि गौिीशंकि  िादोलाल  मिेसी 

23.  875 िािेश  लङ्ुगेली मगि कुमाि  गर्ेश   आ.ि. 

24.  824 लक्ष्मी  आचाया नि गोपाल  मवहला 

25.  1222 लाल वकशोि मण्डल वबिल  िामदिे खलुा, मिेसी 

26.  804 वििेन्र  िामी र्भितबहादिु हरिवसंह खलुा 

27.  508 िदु्ध  नेपाली थका  बहादिु  िन बहादिु  दवलत 

28.  70 शवुशला  सनुुिाि विष्र् ुबहादिु  टेकबहादिु  मवहला 

29.  2068 शैलेन्र  हरििन वर्भक्ख ु सामलाल   दवलत 

30.  817 संिय कुमाि यादि लक्ष्मर् वबहािी   खलुा, मिेसी 

31.  544 सवदक्षा  खड्का वदलबहादिु  र्भावगिाम  मवहला 

32.  92 सवबना  वि वस वलला बहादिु िनक बहादिु मवहला 

33.  1553 हरि बहादिु िाना आइते  आशे   आ.ि. 

 
 

 

 
 

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 

२०७९/०३/१९ 
1-18 वबहान ११.०० बिे 

19-33 वदनको २:०० बिे 
 

पुनश्च 

-    अको सचूना र्भएमा बाहके तोवकएको अन्तििातााका वदन सािािवनक विदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित् संचालन हनुेछ । 

 

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

 (िािेश पौडेल) (सवन्दप ढुंगाना) (कृष्र्प्रसाद आचाया) 

अविकृत छैटौं अविकृत सातौं अविकृत  निौं 
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