
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,ा ,ं.- २३/०७९-८० 

                               सिसर्िः - २०७९/५/१४ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९९१/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, मेकाद्वनकल समूह, 

द्वन.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लाद्वग 

छनौट भएका ९ (,ौ) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/१३ र १४ गते सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित  ९ (,ौ) 

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 २०७९/५/१४ मा द्वनणाय 

भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

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

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५००२० 
जयन्त लामा 

भुमु्ल-६, काभे्रपलाञ् चोक 
इन्द्रबहादुर/फुलमाया कृष्णबहादुर श्री हेभी ईख िपे्मन्ट ड द्विद्वभजन, पोिरा। 

२.  ४५००३९ 
फरीयाद आलम 

करैयामाई-४, िारा 
नैमुद्वदम/कमरुल रोज  श्री हेभी ईख िपे्मन्ट ड द्विद्वभजन, पोिरा। 

३.  ४५००४३ 
द्वहमबहादुर भुजेल 

द्विरुिा-५, स्याङ्जा 
दुगाबहादुर/साद्वित्री सन्तबहादुर श्री हेभी ईख िपे्मन्ट ड द्विद्वभजन, पोिरा। 

४.  ४५००५४ 
लालनाि िमला 

मोलुङ्ग-१, ओिलढुङ्गा 
दयाराम/नरकुमारी तुलाराम श्री हेभी ईख िपे्मन्ट ड द्विद्वभजन, पोिरा। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००१७ 
रमेश सुबेदी 

कुश्मा-८, पिात 
बोिराज/सेद्वत चन्द्रदत्त 

२.  ४५०००९ 
द्वमलन बतौला 

हेटौिा-३,मकिानपुर 
बद्विप्रसाद/भगबती भरतराज 

 

नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५०००३ दामोदर िि्का नरबहादुर भुमबहादुर 

२.  ४५००४१ टुकलाल आचाया रद्विलाल जागेश्वर 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (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,ा ,ं.- २४/०७९-८० 

                               सिसर्िः - २०७९/५/१४ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९९३/०७७-७८ (आ.ज.), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, मेकाद्वनकल समूह, 

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

छनौट भएका ६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/१३ र १४ गते 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 २०७९/५/१४ मा द्वनणाय 

भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

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

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५००१२ 
श्याम कुमाल 

भान-ु४, तनहुुँ 
बटुलाल/गडौली पोख्रलेी श्री हेभी ईख िपे्मन्ट ड द्विद्वभजन, पोिरा। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००५५ 
कर्णबहाु ु गरुुङ 

ुेवघाट-४, तनहुुँ 
सरु्णमान/आईतमाया लललबहाु ु 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले 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,ा ,ं.- २५/०७९-८० 

                               सिसर्िः - २०७९/५/१४ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९९४/०७७-७८ (िधेसी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, मेकाद्वनकल समूह, 

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

छनौट भएका २ (दुई) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/१३ र १४ गते सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित  २ (दुई) 

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 २०७९/५/१४ मा द्वनणाय 

भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

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

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५००१८ 
सरोजकुमार साह 

लोहारपट्टी-३, महोत्तरी 
असोककुमार/शेलो गंगाराम श्री हेभी ईख िपे्मन्ट ड द्विद्वभजन, पोिरा।  

 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (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,ा ,ं.- २६/०७९-८० 

                               सिसर्िः - २०७९/५/१४ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९९५/०७७-७८ (पप.क्ष.े), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, मेकाद्वनकल समूह, 

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

छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/१३ गते सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित १ (एक) 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 २०७९/५/१४ मा द्वनणाय 

भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

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

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५००४६ 
दलबहादुर बुढा 

कनका सुन्दरी-३, जुम्ला 
रामबहादुर/हैतकला आइते श्री हेभी ईख िपे्मन्ट ड द्विद्वभजन, पोिरा। 

 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल योगराज पौडले वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (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,ा ,ं.- २७/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/५/१४ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९९१-१२९९५/०७७-७८ (खुला र्था सिावेशाी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल 

इद्विद्वनयररङ सेिा, मेकाद्वनकल समूह, द्वन.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित 

परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लाद्वग छनौट भएका १४ (चौध) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/१३ र १४ गते 

सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित  १३ (रे्ह्र) 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। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

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

१.  ४५००२० जयन्त लामा १२९९१/०७७-७८ िुला  

२.  ४५००३९ फरीयाद आलम १२९९१/०७७-७८ िुला  

३.  ४५००४३ द्वहमबहादुर भुजेल १२९९१/०७७-७८ िुला  

४.  ४५००५४ लालनाि िमला १२९९१/०७७-७८ िुला  

५.  ४५००१२ श्याम कुमाल १२९९३/०७७-७८ आ.ज. 

६.  ४५००४६ दलबहादुर बुढा १२९९५/०७७-७८ द्वप.के्ष.  

७.  ४५००१८ सरोजकुमार साह १२९९४/०७७-७८ मिेसी  

 

 

 

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

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

    

,ोटिः  

 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 । 

 

 

पु,श्चिः - ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/५/१९ गरे् ४:०० बजे पसछ सवर्रण गरर,े व्यहोरा सिेर् जा,कारी गराईन्छ । 


