
लोक सेवा आयोग 

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

सूच,ा ,ं.- ११८/०७८-७९ 

                       सिसर्िः - २०७९/३/१७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९६५/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल विविि सेिा, कम्प्युटर अपरेटर 

पदको माग पद संख्या १० (दस) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको लावग छनौट भएका २३ 

(रे्इस) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/३/१० गतेदेखि ऐ १६ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा 

उपखथथत २२ (बाइस) जना उमे्मदिारहरुको 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 २०७९/३/१७ 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.  ४५०१०० 
पे्रमबहादुर ित्री 

पुतलीबजार-३, स्याङ्जा 
वटकाबहादुर/पूणामवत बलबहादुर श्री उच्च अदालत पोिरा। 

२.  ५१००२६ 
सुमन शे्रष्ठ 

विहादी-४, पिात 
वभमबहादुर/वमनाकुमारी गंगाबहादुर श्री करदाता सेिा कायाालय, िेशीसहर, लमजुङ। 

३.  ४५०५०७ 
श्रीराज शाही 

शुक्लागण्डकी-७, तनहुुँ 
कृष्णराज/विन्द्रादेिी वचत्रराज श्री मालपोत कायाालय, कास्की। 

४.  ४५०३३२ 
वदनेश सुबेदी 

कुश्मा-१, पिात 
इन्द्रप्रसाद/िनसरी जयश् िर श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, पिात। 

५.  ४५०२८७ 
सवचनकुमार वसंह 

छवतसिाा-३, महोत्तरी 
गौरीनारायण/रुपसागरदेिी मोहीनारायण श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, मुस्ताङ। 

६.  ४५०११८ 
सावित्रा पुनमगर 

गोठीिाङ्ग-२, युठान 
पुणाबहादुर/वतलादेिी चेतराम श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, गोरिा। 

७.  ४५०१७८ 
सखिप लम्साल 

विरुिा-६, स्याङ्जा 
गणेशप्रसाद/शारदा शेषकान्त श्री मालपोत कायाालय गोरिा। 

८.  ४५०४७७ 
अमृत पोखे्रल 

कािासोती-३, निलपुर 
गंगािर/कमला विल्लीराम श्री निलपुर वजल्ला अदालत, निलपरासी। 

९.  ४५०२२५ 
ज्ञानेन्द्र मरहट्टा 

वसरानचोक-३, गोरिा 
दामोदर/दमन्ता वपताम्बर श्री तनहुुँ वजल्ला अदालत, तनहुुँ। 

१०.  ४५००४१ 
जयबहादुर वज.टी. 

अजुानचौपारी-६, स्याङ्जा 
रामबहादुर/हररकला मनविर श्री उच्च सरकारी िवकल कायाालय, बागलुङ। 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 
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वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०४०० 
पे्रमबहादुर सेन 

भीरकोट-५, स्याङ्जा 
सोवबतबहादुर/सृवि यमबहादुर 

२.  ४५०२३८ 
लोकराज जोशी 

शैल्यवशिर-८, दाचुाला 
मनोरथ/वहरा रािाकृष्ण 

३.  ४५०१७३ 
सुवसल के.सी. 

अजुानचौपारी-२, स्याङ्जा 
जीतबहादुर/कुन्तादेिी बलबहादुर 

 

 

  

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

 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,ा ,ं.- ११९/०७८-७९ 

                       सिसर्िः - २०७९/३/१७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९६६/०७७-७८ (िसिला), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल विविि सेिा, कम्प्युटर 

अपरेटर पदको माग पद संख्या ३ (र्ी,) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको लावग छनौट 

भएका ११ (एघार) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/३/१० गतेदेखि ऐ १६ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तरिाताामा उपखथथत ९ (,ौ) जना उमे्मदिारहरुको 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 २०७९/३/१७ 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.  ४५०३०१ 
सविना गौतम 

तातोपानी-४, जुम्ला 
िनबहादुर/कमला कृष्णप्रसाद श्री अध्यागमन कायाालय, कास्की। 

२.  ४५०५८७ 
वसता उपे्रती 

कन्काई-२, झापा 
विल्लीराम/फुलमाया दविराम श्री मालपोत कायाालय, बुवतािाङ, बागलुङ। 

३.  ४५०१६० 
कररश्मा पुन 

वसतापुर-२, बाुँके 
रुपवसंह/अखम्बकला रनविर श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, मनाङ। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०४०७ 
सवदक्षा पौिेल 

आरुिका -५, स्याङ्जा 
विल्लीराम/रुपादेिी इश्वरीप्रसाद 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२०/०७८-७९ 

                       सिसर्िः - २०७९/३/१७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९६७/०७७-७८ (आ.ज.), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल विविि सेिा, कम्प्युटर 

अपरेटर पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको लावग छनौट 

भएका १४ (चौध) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/३/१० गतेदेखि ऐ १६ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तरिाताामा उपखथथत १३ (रे्ह्र) जना उमे्मदिारहरुको 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 २०७९/३/१७ 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.  ४५०४९५ 
छविलाल राना 

बेलौरी-६, कञ्चनपुर 
प्रलाद/दुगाा निलाल श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, निलपरासी (िसूपु) 

२.  ५१००३३ 
अवनस पुन 

सुनछहारी-४, रोल्पा 
मङ्गले/रमा शंिरे श्री गोरिा वजल्ला अदालत गोरिा। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०४५४ 
गणेशबहादुर बुढामगर 

तुलसीपुर-९, दाङ 
बेदप्रसाद/जैमवत काले 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२१/०७८-७९ 

                       सिसर्िः - २०७९/३/१७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९६८/०७७-७८ (िधेसी), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल विविि सेिा, कम्प्युटर 

अपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको लावग छनौट 

भएका ६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/३/१० गतेदेखि ऐ १६ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा 

उपखथथत ६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको 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 २०७९/३/१७ 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.  ४५०११४ 
चन्द्रप्रकाश कणा 

िनगढीमाई-१, वसरहा 
गोवििलाल/लालोदेिी जुगेश् िर श्री ईलाका प्रशासन कायाालय, हुिास, पिात। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०१५१ 
घनश्यामकुमार यादब 

मलंगिा-७, सलााही 
वभिारी/गािी वदपलाल 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२२/०७८-७९ 

                       सिसर्िः - २०७९/३/१७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९६९/०७७-७८ (दसलर्), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल विविि सेिा, कम्प्युटर 

अपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको लावग छनौट 

भएका ६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/३/१० गतेदेखि ऐ १६ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा 

उपखथथत ६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको 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 २०७९/३/१७ 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.  ४५०५८४ 
जगवदश दजी 

िावलङ-७, स्याङ्जा 
रोशनबहादुर/दुरपवत गुप् तबहादुर श्री म्याग्दी वजल्ला अदालत, म्याग्दी। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०४२६ 
सखिप सुनार 

पोिरा-२१, कास्की 
टंकबहादुर/पािाती विलबहादुर 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचि) 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२३/०७८-७९ 

                       सिसर्िः - २०७९/३/१७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९६५-१२९६९/०७७-७८ (खुला र्था सिावेशाी), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), नेपाल 

विविि सेिा, कम्प्युटर अपरेटर पदको माग पद संख्या १७ (सत्र) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तरिातााको लावग छनौट भएका ५१ (एकाउन्न) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/३/१० गतेदेखि ऐ १६ गतेसम्म सञ्चालन भएको 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथथत ४७ (सड्चासलस) जना उमे्मदिारहरुको वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र 

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

२०७९/३/१७ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रििः  

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

१.  ४५०१०० पे्रमबहादुर ित्री १२९६५/०७७-७८ िुला  

२.  ५१००२६ सुमन शे्रष्ठ १२९६५/०७७-७८ िुला  

३.  ४५०५०७ श्रीराज शाही १२९६५/०७७-७८ िुला  

४.  ४५०३०१ सविना गौतम १२९६६/०७७-७८ मवहला  

५.  ४५०३३२ वदनेश सुबेदी १२९६५/०७७-७८ िुला  

६.  ४५०२८७ सवचनकुमार वसंह १२९६५/०७७-७८ िुला  

७.  ४५०४९५ छविलाल राना १२९६७/०७७-७८ आ.ज.  

८.  ४५०११८ सावित्रा पुनमगर १२९६५/०७७-७८ िुला  

९.  ४५०१७८ सखिप लम्साल १२९६५/०७७-७८ िुला  

१०.  ५१००३३ अवनस पुन १२९६७/०७७-७८ आ.ज.  

११.  ४५०४७७ अमृत पोखे्रल १२९६५/०७७-७८ िुला  

१२. ४५०२२५ ज्ञानेन्द्र मरहट्टा १२९६५/०७७-७८ िुला  

१३.  ४५००४१ जयबहादुर वज.टी. १२९६५/०७७-७८ िुला 

१४.  ४५०५८७ वसता उपे्रती १२९६६/०७७-७८ मवहला 



लोक सेवा आयोग 

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

१५.  ४५०१६० कररश्मा पुन १२९६६/०७७-७८ मवहला  

१६.  ४५०११४ चन्द्रप्रकाश कणा १२९६८/०७७-७८ मिेसी  

१७.  ४५०५८४ जगवदश दजी १२९६९/०७७-७८ दवलत  

 

 

  

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल 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 २०७९/३/२० गरे् ४:०० बजे पसछ सवर्रण गरर,े व्यिोरा सिेर् जा,कारी गराईन्छ । 

 


