
लोक सेवा आयोग 

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

   फोनः  ०६१-४५३१४५, फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२४/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८४/०७८-७९ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन 

पदको माग पद संख्या ३ (र्ी,) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत 

२०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/१०/२६ मा द्वनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा भएको 

कायाालय 

१.  1107801 ४५०३८१ 
मद्वनशकुमार पोखे्रल 

पोिरा-२०, कास्की 
इन्द्रप्रसाद/कृष्णकुमारी हररर्भि श्री नापी कायाालय, कास्की। 

२.  738254 ४५०१७६ 
सुिोिकुमार यादि 

पचरौता-७, बारा 
प्रहलादप्रसाद/सरस्तीदेिी कैलास श्री नापी कायाालय, कास्की। 

३.  1149941 ४५०२११ 
सन्तोष राय कुमी 

द्वमद्विला-८, िनुषा 
अशोक/रामकुमारी द्विने्दश्वर श्री नापी कायाालय, लेिनाि। 

नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०४५० जनकराज उपाध्याय द्वशिराज महादेि 

२.  ४५०३९० अमृत शमाा केशिराज द्वशिप्रसाद 

 

 

 

 

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

 चेतनाथ पोखरेल गीता अधिकारी वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

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

   फोनः  ०६१-४५३१४५, फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२५/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८५/०७८-७९ (िसिला), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन 

पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका ३ (र्ी,) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत 

२०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित ३ (र्ी,) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/१०/२६ मा द्वनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा भएको 

कायाालय 

१.  1051780 ४५०३३६ 
सृजना हमाल नगरकोटी 

चन्दननाि-५, जुम्ला 
हररबहादुर/िनरुपा जगतबहादुर श्री नापी कायाालय, िाद्वलङ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  1047939 ४५०४८१ 
सुद्वशला सुनुिार 
तामाकोशी-७, दोलिा 

द्विषु्णबहादुर/सरस्वती टेकबहादुर 

 

 

 

 

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

 चेतनाथ पोखरेल गीता अधिकारी वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

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

   फोनः  ०६१-४५३१४५, फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२६/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८६/०७८-७९ (आ.ज.), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन 

पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत 

२०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/१०/२६ मा द्वनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा भएको 

कायाालय 

१.  1053363 ४५०४०६ 
कृष्ण चौिरी 
बुटिल-१६, रुपने्दही 

रामनारायण/द्वसता बुिै श्री नापी कायाालय, कास्की। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  1149008 ४५०१५६ 
सन्तोष िारु 
िाणगंगा-१०, कद्वपलिसु्त 

रामकृष्णा/फुलरानीया डोमा 

 

 

 

 

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

 चेतनाि पोिरेल गीता अद्विकारी िीरेन्द्र बहादुर स्वाुँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

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

सूच,ा ,ं.- १२७/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८७/०७८-७९ (िधेशाी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन 

पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका ६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत 

२०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित ६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/१०/२६ मा द्वनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा भएको 

कायाालय 

१.  1052509 ४५०४३० 
संजयकुमार यादि 
मलंगिा-२, सलााही 

लक्ष्मण/गीता द्विहारी श्री नापी कायाालय, कास्की। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  686895 ४५०१२४ 
द्वदनेश मुराउ 
गैडहिा-७, रुपने्दही 

रामकरण/आशाकुमारी दशरि 

 

 

 

 

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

 चेतनाि पोिरेल गीता अद्विकारी िीरेन्द्र बहादुर स्वाुँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

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

सूच,ा ,ं.- १२८/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८४-१२९८७/०७८-७९ (खुला र्था सिावेशाी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ 

सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन पदको माग पद संख्या ६ (छ) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका १४ (चौध) जना 

उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित १४ (चौध) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र 

अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले सम्बखित सबैको 

जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर  सवज्ञाप, ,ं ससफाररस सिूि 

१.  ४५०३८१ मद्वनशकुमार पोखे्रल १२९८४/०७८-७९ िुला 

२.  ४५०१७६ सुिोिकुमार यादि १२९८४/०७८-७९ िुला 

३.  ४५०२११ सन्तोष राय कुमी १२९८४/०७८-७९ िुला  

४.  ४५०४०६ कृष्ण चौिरी १२९८६/०७८-७९ आ.ज.  

५.  ४५०४३० संजयकुमार यादि १२९८७/०७८-७९ मिेशी  

६.  ४५०३३६ सृजना हमाल नगरकोटी १२९८५/०७८-७९ मद्वहला  

 

 

 

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

 चेतनाथ पोखरेल गीता अधिकारी वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 

,ोटिः  

 यस द्विज्ञापनमा द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भई अन्तरिाताामा सखम्मद्वलत र्भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नद्वतजा प्रकाशन र्भएको द्वमद्वतले ७ (सार्) द्वदन पद्वछ अको ७ (सार्) द्वदनसम्म आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सद्वकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः - ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/१०/२७ गरे् ३:०० बजे पसछ सवर्रण गरर,े व्यिोरा सिेर् जा,कारी गराईन्छ ।  


