
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 

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

  
  

उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- १७/०७९-८० 

                               सिसर्िः - २०७९/५/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९८५/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, मेकाद्वनकल समूह, 

द्वन.उ.स. उपसमूह, मेकाद्वनक्स पदको माग पद संख्या ७ (सार्) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लाद्वग 

छनौट भएका १८ (अठार) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/९ गतेदेखि ऐ. १२ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा 

उपखथित  १६ (सोह्र) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक 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 

२०७९/५/१२ मा द्वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

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

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५००५६ 
कमलनारायण चौिरी 

लहान-२३, द्वसरहा 
राजकुमार/पद्वमला हररलाल श्री यान्त्रिकरकायाालय,रडमु्र।े 

२.  ४५००४९ 
सन्तोष चौिरी 

बुटिल-६, रुपने्दही 
रुपैप्रसाद/लक्ष्मी सत्यनारायण श्रीरयान्त्रिकरकायाालय,रडमु्र।े 

३.  ४५०१९७ 
द्वदनेशकुमार मण्डल 

हनुमाननगर कंकाद्वलनी-४, सप् तरी 
जालेश्वर/कैलीदेिी िौिालाल श्रीरहेभीरईन्तरिप्मे्टरडडडभजन, पोखरा।  

४.  ४५००६१ 
द्वशिकुमार साह 

रुपनी-३, सप् तरी 
चने्दश्वर/दुगाादेिी असफी श्रीरहेभीरईन्तरिप्मे्टरडडडभजन, पोखरा।  

५.  ४५००१५ 
पपु्पकुमार महतो 

जलेश् िर-४, महोत्तरी 
सुिचैन/इन्दु महन्थ श्रीरहेभीरईन्तरिप्मे्टरडडडभजन, पोखरा।  

६.  ४५०१२४ 
अजयप्रसाद जयसिाल 

सबैला-६, िनुषा 
सकलदेिप्रसाद/पद्वचयादेिी रामनन्दनप्रसाद श्रीरहेभीरईन्तरिप्मे्टरडडडभजन, पोखरा।  

७.  ४५०१९६ 
द्वदपनारायण यादि 

द्विषु्णपुर-४, द्वसरहा 
गंगाप्रसाद/जगतारैन रामचन्द्र श्रीरहेभीरईन्तरिप्मे्टरडडडभजन, पोखरा।  

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५०१७५ 
शुद्वशलकुमार यादि 

परोहा-४, रौतहट 
मातृकाप्रसाद/द्वललािती जामुन 

२.  ४५००४३ 
मुकेशप्रसाद यादि 

राजपुर-९, रौतहट 
शंकरप्रसाद/द्वनमााला सहदेि 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 

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

  
  

उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- १८/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/५/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९८६/०७७-७८ (dlxnf), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, मेकाद्वनकल समूह, 

द्वन.उ.स. उपसमूह, मेकाद्वनक्स पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लाद्वग 

छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदिारको द्वमद्वत २०७९/५/९ गते सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित  १ (एक) जना 

उमे्मदिारको द्वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक 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 २०७९/५/१२ मा द्वनणाय भएको हुुँदा 

सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

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

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५०१२८ 
अन्जना देबकोटा 

देिचुली-१२, निलपरासी 
भरत/सारदा टंकप्रसाद श्री याखन् िक कायाालय, डुमे्र।  

 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- १९/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/५/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९८७/०७७-७८ (आ.ज.), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, मेकाद्वनकल समूह, 

द्वन.उ.स. उपसमूह, मेकाद्वनक्स पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लाद्वग 

छनौट भएका ९ (नौ) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/९ गतेदेखि ऐ. १२ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा 

उपखथित  ९ (नौ) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक 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 

२०७९/५/१२ मा द्वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५०१२९ 
द्वबनोद िापामगर 

िजुरा-२, बाुँके 
गोद्वबन्दबहादुर/पद्विसरा लालबहादुर 

श्री हेभी ईख िपे्मन्ट द्वडद्वभजन, 

पोिरा।  

२.  ४५००६२ 
पे्रमकुमार चौिरी 

अद्वगनसाइर कृष्ण श्रिण-१, सप् तरी 
सुन्दरलाल/सुद्वमता नारायण 

श्री हेभी ईख िपे्मन्ट द्वडद्वभजन, 

पोिरा।  

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५००१९ 
ओम राना 

गोरिा-८, गोरिा 
हररकृष्ण/सानुमाया गगनबहादुर 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- २०/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/५/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९८८/०७७-७८ (िधसेी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, 

मेकाद्वनकल समूह, द्वन.उ.स. उपसमूह, मेकाद्वनक्स पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक 

परीक्षा र अन्तरिातााको  लाद्वग छनौट भएका २५ (पच्चीस) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/९ गतेदेखि ऐ. १२ गतेसम्म 

सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित  २१ (एक्काइस) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक 

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 २०७९/५/१२ मा द्वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

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

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५००३० 
नद्विनप्रकाश शाह 

चन्द्रोदयपुर-९, द्वसरहा 
सुरेन्द्रकुमार/लक्ष्मीदेिी द्वजिछ श्री हेभी ईख िपे्मन्ट द्वडद्वभजन, पोिरा।  

२.  ४५०१५७ 
िमेन्द्रप्रसाद कुशिाहा 

फतुिा द्विजयपुर-६, रौतहट 
रामनाि/राजपद्वत सुबेदार श्री हेभी ईख िपे्मन्ट द्वडद्वभजन, पोिरा।  

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५०१७५ 
शुद्वशलकुमार यादि 

परोहा-४, रौतहट 
मातृकाप्रसाद/द्वललािती जामुन 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- २१/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/५/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९८९/०७७-७८ (blnt), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, 

मेकाद्वनकल समूह, द्वन.उ.स. उपसमूह, मेकाद्वनक्स पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक 

परीक्षा र अन्तरिातााको  लाद्वग छनौट भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/९ गतेदेखि ऐ. १२ गतेसम्म सञ्चालन 

भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित  ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक 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 २०७९/५/१२ मा द्वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

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

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५०१२५ 
द्विजयकुमार सहनी 

गरुडा-३, रौतहट 
रामानन्द/गीतादेिी रामऔतार श्री हेभी ईख िपे्मन्ट द्वडद्वभजन, पोिरा। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५०२१० 
कृष्णकुमार दास 

द्वमचैया-१२, द्वसरहा 
द्वबपैत/द्विल्टी द्वसबजी 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- २२/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/५/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९८५-१२९८९/०७७-७८ (खुला र्था सिावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल 

इद्विद्वनयररङ सेिा, मेकाद्वनकल समूह, द्वन.उ.स. उपसमूह, मेकाद्वनक्स पदको माग पद संख्या १३ (रे्ह्र) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित 

परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लाद्वग छनौट भएका ३७ (सैंर्ीस) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/९ गतेदेखि 

ऐ. १२ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित  ३३ (रे्त्तीस) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा, 

प्रयोगात्मक 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। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर  सवज्ञापन नं ससफाररस सिूह 

१.  ४५००५६ कमलनारायणरचौधरी १२९८५/०७७-७८ खलुार 

२.  ४५००४९ स्तोषरचौधरी १२९८५/०७७-७८ खलुार 

३.  ४५०१९७ दिनेशकुमाररमण्डल १२९८५/०७७-७८ खलुार 

४.  ४५००६१ न्तशिकुमाररसाह १२९८५/०७७-७८ खलुार 

५.  ४५००१५ पप्पकुुमाररमहतो १२९८५/०७७-७८ खलुार 

६.  ४५०१२४ अजयप्रसािरजयसिाल १२९८५/०७७-७८ खलुार 

७.  ४५०१२९ डिनोिरथापामगर १२९८७/०७७-७८ आ.ज.र 

८.  ४५०१९६ दिपनारायणरयािि १२९८५/०७७-७८ खलुार 

९.  ४५००३० नविनप्रकाशरशाह १२९८८/०७७-७८ मधेसीर 

१०.  ४५०१५७ धमे्रप्रसािरकुशिाहा १२९८८/०७७-७८ मधेसीर 

११.  ४५००६२ प्रमेकुमाररचौधरी १२९८७/०७७-७८ आ.ज.र 
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर  सवज्ञापन नं ससफाररस सिूह 

१२.  ४५०१२५ विजयकुमाररसहनी १२९८९/०७७-७८ िडलतर 

१३.  ४५०१२८ अ्जनारिेिकोटा १२९८६/०७७-७८ मवहलार 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 

    

नोटिः  

 यस द्विज्ञापनमा द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट भई अन्तरिाताामा सखम्मद्वलत भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नद्वतजा प्रकाशन भएको द्वमद्वतले ७ (सार्) द्वदन पद्वछ अको ७ (सार्) द्वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सद्वकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पुनश्चिः - ससफाररश पत्र सिसर् २०७९/५/१५ गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्ि । 


