
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

          फोनः  ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः  ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२९/०७८-७९ 

                             सिसर्िः - २०७९/३/२६ 

यस कायाालयको  सवज्ञाप, ,ं. १२९५४/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल इविवनयररङ सेिा, 

मेकावनकल समूह, वन.उ.स. उपसमूह, वसवनयर अपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लावग छनौट भएका ४ (चार) जना उमे्मदिारको वमवत २०७९/३/११ गते सञ्चालन भएको 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथथत  २ (दुई) जना उमे्मदिारको वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको औषत 

अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोवजमको कायाालयमा 

थथायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७९/३/२६ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 
ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०००९ 
सौगात रुम्बा 

हाुँडीिोला-८, मकिानपुर 
साईला/अनुरािा रामवसङ श्री हेभी ईख िपे्मेनट वडवभजन, पोिरा।  

 

 

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पथृराज कटुवाल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 

     



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

          फोनः  ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः  ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १३०/०७८-७९ 

                             सिसर्िः - २०७९/३/२६ 

यस कायाालयको  सवज्ञाप, ,ं. १२९५५/०७७-७८ (िसिला), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल इविवनयररङ सेिा, 

मेकावनकल समूह, वन.उ.स. उपसमूह, वसवनयर अपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लावग छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदिारको वमवत २०७९/३/११ गते सञ्चालन भएको 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथथत  १ (एक) जना उमे्मदिारको वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको औषत 

अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोवजमको कायाालयमा 

थथायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७९/३/२६ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि थर 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०००१ 
अमृता भण्डारी 

सुयोदय-१, ईलाम 
महेन्द्रकुमार/चन्द्रमाया वडल्लीवसङ श्री हेभी ईख िपे्मेनट वडवभजन, पोिरा।  

 

 

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पथृराज कटुवाल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 

     



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

          फोनः  ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः  ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १३१/०७८-७९ 

                             सिसर्िः - २०७९/३/२६ 

यस कायाालयको  सवज्ञाप, ,ं. १२९५४-१२९५५/०७७-७८ (खुला र्था सिावेशाी), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल 

इविवनयररङ सेिा, मेकावनकल समूह, वन.उ.स. उपसमूह, वसवनयर अपरेटर पदको माग पद संख्या ३ (र्ी,) का लावग वलईएको 

वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लावग छनौट भएका ४ (चार) जना उमे्मदिारको वमवत २०७९/३/११ गते 

सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथथत  २ (दुई) जना उमे्मदिारको वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोवजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम हुने गरी वमवत 

२०७९/३/२६ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर  सव.,ं. ससफाररशा भएको सिूि 

१.  ४५०००९ सौगात रुम्बा १२९५४/०७७-७८ िुला 

२.  ४५०००१ अमृता भण्डारी १२९५५/०७७-७८ मवहला 

 

 

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पथृराज कटुवाल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 

     

,ोटिः  

 यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सखम्मवलत भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सार्) वदन पवछ अको ७ (सार्) वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः - ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/३/२७ गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गरर,े व्यिोरा सिेर् जा,कारी गराईन्ि । 

 


