
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १०८/०७८-७९ 

                              सिसर्िः- २०७९/३/८ 

यस कायाालयको  सवज्ञाप, ,ं. १२९६०/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल इविवनयररङ्ग सेिा, सरे्भ समूह, 

सरे्भक्षक पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लावग छनौट र्भएका ४ (चार) जना 

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/३/८ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथथत ३ (र्ी,) जना उमे्मदिारहरुको वलखित 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 २०७९/३/८ मा वनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारकर ो ,ाि थर 

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

१.  ४५००५५ 
वनरिन यादि 

औरही-३, िनुषा 
दयाराम/मालती मंुगालाल श्री नापी कायाालय, कास्की। 

२.  ४५००४७ 
िमाराज बुढा 

वसंजा-३, जुम्ला 
बलराम/जौका नने्द श्री नापी कायाालय, वसवदािास, गोरिा। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारकर ो ,ाि थर र ठेगा,ा बकबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५००४६ 
युिराज कोइराला 

चापाकोट-१०, स्याङ्जा 
तुल्सीप्रसाद/जमुनादेिी वर्भमलाल 

नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारकर ो ,ाि थर र ठेगा,ा बकबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५००६७ विकासकुमार यादि जयराम गेना 

 

 

  

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १०९/०७८-७९ 

                              सिसर्िः- २०७९/३/८ 

यस कायाालयको  विज्ञापन नं. १२९६१/०७७-७८ (आ.ज.), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिधनयररङ्ग सेिा, 
सरे्भ समूह, सरे्भक्षक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाधग धलईएको धलञ्जित परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लाधग छनौट 
र्भएका २ (दईु) जना उम्मेदिारहरुको धमधत २०७९/३/८ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपञ्जथथत १ (एक) जना 
उम्मेदिारको धलञ्जित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम 
कायम हनु आएकोले देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थथायी धनयञु्जिको लाधग धसफाररश गने गरी धमधत २०७९/३/८ मा 
धनणाय र्भएको हुुँदा सम्बञ्जन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाञ्जशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारकर ो ,ाि थर 

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

१.  ४५००५८ 
अशोक चौिरी 

मानपूर-५, दाङ 
ओमराज/आइती कान्छा श्री मनाङ वजल्ला अदालत। 

 

 

 

  

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ११०/०७८-७९ 

                              सिसर्िः- २०७९/३/८ 

यस कायाालयको  विज्ञापन नं. १२९६२/०७७-७८ (वप.क्ष.े), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिधनयररङ्ग सेिा, 
सरे्भ समूह, सरे्भक्षक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाधग धलईएको धलञ्जित परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लाधग छनौट 
र्भएका ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको धमधत २०७९/३/८ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपञ्जथथत ४ (चार) जना 
उम्मेदिारहरुको धलञ्जित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोञ्जजमको 
योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थथायी धनयञु्जिको लाधग धसफाररश गने गरी धमधत 
२०७९/३/८ मा धनणाय र्भएको हुुँदा सम्बञ्जन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाञ्जशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारकर ो ,ाि थर 

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

१.  ४५००४१ 
अवर्भषेक बराल 

रास्कोट-८, कावलकोट 
मदन/अवर्भसरा प्ररु्भनाथ श्री मुस्ताङ वजल्ला अदाल। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारकर ो ,ाि थर र ठेगा,ा बकबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ५१०००१ 
वदलराज िराला 

तातोपानी-२, जुम्ला 
तुल्का/प्याउली िनवसङे्ग 

 

  

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 

 

   



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.-१११/०७८-७९ 

                               सिसर्िः- २०७९/३/८ 

यस कायाालयको  विज्ञापन नं. १२९६०-१२९६२/०७७-७८ (िलुा तथा समािेशी), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी 
(प्राविधिक), नेपाल इञ्जिधनयररङ्ग सेिा, सरे्भ समूह, सरे्भक्षक पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लाधग धलईएको धलञ्जित 
परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लाधग छनौट र्भएका ९ (नौ) जना उम्मेदिारहरुको धमधत २०७९/३/८ गते सञ्चालन र्भएको 
अन्तरिाताामा उपञ्जथथत ७ (सात) जना उम्मेदिारहरुको धलञ्जित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 
आिारमा देहाय बमोञ्जजमको एकमषु्ठ योग्यताक्रम कायम हनुे गरी धमधत २०७९/३/८ मा धनणाय र्भएको हुुँदा सम्बञ्जन्ित 
सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाञ्जशत गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारकर ो ,ाि थर सव.,ं. ससफाररशा भएको सिूह 

१.  ४५००५५ वनरिन यादि १२९६०/०७७-७८  िुला 

२.  ४५००४७ िमाराज बुढा १२९६०/०७७-७८ िुला 

३.  ४५००४१ अवर्भषेक बराल १२९६२/०७७-७८  वप.के्ष. 

४.  ४५००५८ अशोक चौिरी १२९६१/०७७-७८ आ.ज. 

 

  

  

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 

 

     

,ोटिः 

 यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लावग छनौट र्भई अन्तरिाताामा सखम्मवलत र्भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन र्भएको 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 २०७९/३/९ गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गरर,े व्यहोरा सिेर् जा,कारी गराईन्ि । 


