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प्रदेश लोक सेवा आयोग  

 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

ललखखत परीक्षा नलतजा प्रकाशन शाखा 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. ८८/०७८–७९,  लिलत २०७८/१२/२८ 
 
 

 

यस आयोगको विज्ञापन नं. ५२५/२०७८-०७९ (खलुा)¸इवजिवनयरिङ सेिा, वसविल समहू, स्यावनटिी उपसमहू, चौथो 

तह, खा.पा.स.टे. पदको िाग पद संख्या ६ (छ) को लावग वमवत २०७८।०८।२१ गते पोखिामा सजचावलत पिीक्षामा सवममवलत 

िममा २९३० िना उममेदिािहरुमध्ये िर्ाानकु्रमानसुाि दहेायका िोल नं. तथा नामथि िएका उममेदिािहरु उत्तीर्ा िई अन्तिाातााको 

लावग छनोट िएको व्यहोिा समबवन्ित सबैको िानकािीको लावग यो सचूना प्रकाशन गरिएको छ । छनौट िएका 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 ििी प्रिेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) 

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

 

लिज्ञापन नं. …२०७८/०७९ 525 - - - - - - 

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

िाग पद संख्या ६ - - - - - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित संख्या           2930 

अन्तरिातााको िालग छनौट भएको 

संख्या 
१५ - - - - - - 

 

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

1.  4588 अवमत कुमाि यादि वबन्दबे  ब्रह्मी  खलुा 

2.  2929 अममि  साउद दलबहादिु िगी  खलुा 

3.  668 उपेन्र  दिेकोटा डुलप्रसाद परू्ाचन्र  खलुा 

4.  826 कृष्र् बहादिु माल पिमानन्द घइुिे  खलुा 

5.  473 छविलाल  कंुिि ििानीशंकि िीम बहादिु खलुा 

6.  2313 िनक बहादिु खड्का शान्तबहादिु पदमवसंह खलुा 

7.  1093 वदनेश वसंह िामी मान वसंह निवसंह खलुा 

8.  1277 िनिाि  दिेकोटा दिेीिक्त िनप्रसाद खलुा 

9.  3444 नविन कुमाि यादि गरे्श प्रसाद लक्ष्मी गोइत  खलुा 

10.  2 पिन कुमाि पाण्डे िामचन्र िाम पवित्र खलुा 

11.  1074 प्रेम बहादिु महिा दान बहादिु मान बहादिु खलुा 

12.  4064 यलमबि  िेठािा गोपाल खडक खलुा 
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वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मेदवारको नामथर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

13.  791 विमल  खत्री वितबहादिु ििुन वसंह खलुा 

14.  3898 सवुदप  दिेकोटा उमाकान्त नन्दप्रसाद खलुा 

15.  4195 सिुि कुमाि यादि कामेश्वि वबल्टु  खलुा 

 

नोटः रोल नं. 4430 िएका उममेदिािले उत्तिपवुस्तकामा वक (Key) उल्लेख नगिेकाले वनिको उत्तिपवुस्तका िद्द 

गरिएको 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 

२०७९/०१/१५ 1-15 वदनको ३.०० बिे 

पुनश्च 

-    अको सचूना िएमा 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 


