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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ६५/०७९-८० 

                             सिस्िः - २०७९/६/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८६०/०७६-७७ (खुला), संयुक्त र एकीकृ् परीक्षा प्रणाली न्तरगा् रा.प.न,ं. सि्ीय शे्रणी 

(नप्रासवसिक), खररदार वा सो सरह पदको माग पद संख्या २३ (्ेइस) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका ३३ (्ेत्तीस) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/६/५ गतेदेखि ऐ. ११ गतेसम्म सञ्चालन भएको 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताामा उपखथित ३१ (एक्ीस) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको 

रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/६/१२ मा 

गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररशा योग्य्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि 

ा र र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 

ससफाररशा भएको 

सेवा/सिूह कायाालय 

१.  ४५१८१७ 
राधा भण्डारी 

अन्नपरू्ण-२, कास्की 
रविलाल/लक्ष्मी नन्दलाल 

न्याय/सरकारी 

िवकल 
विल्ला सरकारी िवकल कायाणलय कास्की । 

२.  ४५१७८१ 
यामबहादरु क्षते्री 

महाविला-४, पिणत 
दरु्ाणबहादरु/वललाकुमारी सकुबहादरु न्याय/न्याय रािस्ि न्यायावधकरर् पोखरा । 

३.  ४५१३२४ 
लोकेन्र बढुा 

सकेर्ाड-१, हुम्ला 
दिे/विसमती हकण  प्रिासन/लेखा  कोष तथा लेखा वनयन्त्रक कायाणलय तनहुुँ । 

४.  ४५१६६४ 
र्णश्वर आचायण 

पोखरा-१६, कास्की 
काविराम/वसता नरपती प्रिासन/लेखा  मालपोत कायाणलय स्याङिा । 

५.  ४५१६६० 
संिीिबाब ुपौडेल 

मादी-१२, कास्की 
लक्ष्मीप्रसाद/विष्र्मुाया दवेिलाल प्रिासन/लेखा  विल्ला हुलाक कायाणलय लमिङु । 

६.  ४५०२७२ 
वदवलप अवधकारी 

आविरकोट-५, र्ोरखा 
दत्त/ुिमनूा र्न्रदत्त प्रिासन/लेखा  कारार्ार कायाणलय लमिङु । 

७.  ४५०१२९ 
लक्ष्मर्वसंह खत्री 

मेलौली-५, बैतडी 
प्रतापवसंह/रुक्मर्ी दिेवसंह प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय र्ोरखा । 

८.  ४५०२२१ 
राि ुपोख्रेल 

विरुिा-४, स्याङ्िा 
एकनारायर्/दवेिमाया खदुाखर प्रिासन/लेखा  मालपोत कायाणलय वसवदणिास र्ोरखा । 
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यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि 

ा र र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 

ससफाररशा भएको 

सेवा/सिूह कायाालय 

९.  ४५०१८८ 
सरेुि थापा 

फलेबास-२, पिणत 
र्ोवपबहादरु/लक्ष्मी टेकबहादरु प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय स्याङिा । 

१०.  ४५००९३ 
यिुराि पौडेल 

आुँवधखोला-४, स्याङ्िा 
एकनारायर्/िसदुा वटकाराम प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला प्रिासन कायाणलय चामे मनाङ । 

११.  ४५०७५६ 
र्र्िे ढकाल 

कालीर्ण्डकी-६, र्लु्मी 
अग्नीधर/िवुसला पिपुती प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय तनहुुँ । 

१२.  ४५१९३२ 

अनमोल िाही  

आठवबसकोट-१०, रुकुम 

पविम 

िनकबहादरु/वलला कृष्र्बहादरु प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय स्याङिा । 

१३.  ४५१७६९ 
प्रवदप सिेुदी 

पोखरा-४, कास्की 
कृष्र्प्रसाद/पािणती नन्दलाल न्याय/न्याय तनहुुँ विल्ला अदालत दमौली, तनहुुँ । 

१४.  ४५०३९५ 
िीिन परं्ेनी 

िावलङ-११, स्याङ्िा 
भेषराि/वडला खर् ु प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय स्याङिा । 

१५.  ४५१७९४ 
वििाल वि.क. 

मध्यनपेाल-२, लमिङु 
सोमबहादरु/केिरी  लुरे न्याय/न्याय तनहुुँ विल्ला अदालत दमौली, तनहुुँ । 

१६.  ४५०३१४ 
अन्िन बराल 

माडी-१, वचतिन 
उमकान्त/दरु्ाण दबेीप्रसाद प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय र्ोरखा । 

१७.  ४५०३६३ 
रावधका वतवमवल्सना 

पोखरा-१८, कास्की 
आनन्दप्रसाद/वर्तादिेी दरु्ाणदत्त प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय र्ोरखा । 

१८.  ४५१८३५ 
अरविन्द वसंह 

भंर्हा-६, महोत्तरी 
र्ौरीवसंह/वनमणला िर्वुसंह प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला प्रिासन कायाणलय चामे मनाङ । 

१९.  ४५००५० 
वदपक खनाल 

भान-ु६, तनहुुँ 
सयुणनाथ/सवुमत्रा र्ोवपनाथ न्याय/न्याय मनाङ विल्ला अदालत चाम,ेमनाङ । 

२०.  ४५०३४३ 
सिुाि नपेाली 

रार्नास-८, लमिङु 
विश्वराि/र्वन्दरा बवुिमान न्याय/न्याय 

लमिङु विल्ला अदालत िेिीसहर, 

लमिङु । 

२१.  ४५०१२५ 
विबप्रसाद सिेुदी 

कुश्मा-१0, पिणत 
लक्ष्मीकान्त/डालकुमारी खडानन्द न्याय/न्याय तनहुुँ विल्ला अदालत दमौली, तनहुुँ । 
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यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि 

ा र र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 

ससफाररशा भएको 

सेवा/सिूह कायाालय 

२२.  ४५१९३७ 
मवनष पौडेल 

कुश्मा-१, पिणत 
दिेराि/वमठुदिेी ियबल्लि न्याय/न्याय तनहुुँ विल्ला अदालत दमौली, तनहुुँ । 

२३.  ४५०१६२ 
रामप्रताप महतो 

र्ौिाला-१, महोत्तरी 
रािेन्र/ियमन व ंर्रुलाल न्याय/न्याय 

लमिङु विल्ला अदालत िेिीसहर, 

लमिङु । 

वैकखिक योग्य्ाक्रि: 

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा हु, सके्न 

सम्भाव्य सेवा/सिूह 

१.  ४५००८५ 
बिज्ञराज पन्थी 
छत्रदेव-७, अर्ााखााँची 

शम्भपु्रसाद/शान्ता इन्रमणी सिै सेवा समूह 

२.  ४५०२६० 
तारानाथ अबिकारी 
अन्नपूणा-२, कास्की 

परुुषोत्तम/जजरी तलुाराम सिै सेवा समूह 

३.  ४५१६३५ 
सागर ढकाल 

आाँबिखोला-६, स्याङ्जा 
ध्रिुराज/शोभाकुमारी भानभुक्त सिै सेवा समूह 

४.  ४५१७५७ 
ववशाल पराजलुी 
वाबलङ-९, स्याङ्जा 

जचरजिवी/डमकला जीवलाल सिै सेवा समूह 

५.  ४५०१५९ 
स्थानेस्वर पौडेल 

आाँबिखोला-५, स्याङ्जा 
ठाकुरप्रसाद/डााँसकुमारी नारायणदत्त सिै सेवा समूह 

नस्ा ायी योग्य्ाक्रि: 

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

१.  ४५०७१० केशव लाबमछाने िानेश् वर अगनरुद्र 

२.  ४५११८२ भरतप्रसाद िराल उमनाि टेकनाि 

  

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल उदयराज भट्टराई वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अगधकृत) (केन्द्रीय प्रगतगनगध) (उपसगचव) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ६६/०७९-८० 

                             सिस्िः - २०७९/६/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८६१/०७६-७७ (िसहला), संयुक्त र एकीकृ् परीक्षा प्रणाली न्तरगा् रा.प.न,ं. सि्ीय शे्रणी 

(नप्रासवसिक), पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  लागग 

छनौट भएका १६ (सोह्र) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/६/५ गतेदेखि ऐ. ११ गतेसम्म सञ्चालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवाताामा उपखथित १६ (सोह्र) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार 

देहाय अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/६/१२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररशा योग्य्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 

ससफाररशा भएको 

सेवा/सिूह कायाालय 

१.  ४५१५९२ 
िावन्त ढकाल 

पतुलीबिार-१४, स्याङ्िा 
हररप्रसाद/रुपा िेदप्रसाद न्याय/न्याय स्याङिा विल्ला अदालत स्याङिा । 

२.  ४५१९९४ 
लक्ष्मी सबेुदी 

पोखरा-२४, कास्की 
कृष्र्प्रसाद/पािणती नन्दलाल न्याय/न्याय तनहुुँ विल्ला अदालत दमौली, तनहुुँ । 

३.  ४५०१४६ 
िोभा पाण्डे 

रेसङ्ुर्ा-१०, र्लु्मी 
 विन्र/फनकला चन्रमर्ी प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय र्ोरखा । 

४.  ४५१३७७ 
सवबना अवधकारी 

रुपाकोट-६, कास्की 
सयुणनाथ/खरीमाया बालकृष्र् न्याय/न्याय स्याङिा विल्ला अदालत स्याङिा । 

५.  ४५१९२५ 
चाुँदनी र्रुुङ 

दोदी-३, लमिङु 
कुलबहादरु/वहमकुमारी तम्बलुाल प्रिासन/लेखा  मालपोत कायाणलय मनाङ । 

६.  ४५१७८९ 
सवुनता रायमा ी 

मवुसकोट-३, र्लु्मी 
लालबहादरु/बालकुमारी पे्रमबहादरु 

न्याय/सरकारी 

िवकल 

विल्ला सरकारी िवकल कायाणलय िेिीसहर, 

लमिङु । 

७.  ४५०२७८ 
सवमणला आचायण 

भरतपरु-१४, वचतिन 
माधिप्रसाद/परू्णदिेी वििलाल प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय चाम ेमनाङ । 

८.  ४५०३९१ 
ससु्मीता पौडेल  

आुँवधखोला-२, स्याङ्िा 
र्न्रप्रसाद/लक्ष्मी केिि प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय चाम ेमनाङ । 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 

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

  
  

वैकखिक योग्य्ाक्रि: 

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा हु, सके्न 

सम्भाव्य सेवा/सिूह 

१.  ४५१९१६ 
कोवपला ढकाल 

पोखरा-२२, कास्की 
रामकान्त/काविमाया बालकृष्र् सिै सेवा समूह 

२.  ४५१४२२ 
सवुनता अवधकारी 

महाविला-५, पिणत 
िेदप्रसाद/विष्र्कुुमारी कलाधर सिै सेवा समूह 

३.  ४५०५५४ 
सररता परािलुी 

वबहादी-३, पिणत 
खडानन्द/अचतुादिेी ियिल्लौ सिै सेवा समूह 

४.  ४५१७९३ 
सररता पौडेल 

क्होलासोथार-८, लमिङु 
नन्दप्रसाद/भोिकुमारी र्र्म सिै सेवा समूह 

५.  ४५०४४९ 
 रना पाण्डे 

रेसङ्ुर्ा-१०, र्लु्मी 
 विन्र/फनकला चन्रमवर् सिै सेवा समूह 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल उदयराज भट्टराई वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अगधकृत) (केन्द्रीय प्रगतगनगध) (उपसगचव) 

  



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ६७/०७९-८० 

                             सिस्िः - २०७९/६/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८६२/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त र एकीकृ् परीक्षा प्रणाली न्तरगा् रा.प.न,ं. सि्ीय शे्रणी 

(नप्रासवसिक), पदको माग पद संख्या ६ (छ) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  लागग छनौट 

भएका १३ (्ेह्र) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/६/५ गतेदेखि ऐ. ११ गतेसम्म सञ्चालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताामा 

उपखथित १२ (बाह्र) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/६/१२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररशा योग्य्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 

बाबु/आिाको 

,ाि 

बाजेको 

,ाि 

ससफाररशा भएको 

सेवा/सिूह कायाालय 

१.  ४५१३९६ 
नरबहादरु बाुँठा 

कपरुकोट-४, सल्यान 
बहादरु/डम्बरकुमारी मान्त ु प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय र्ोरखा । 

२.  ४५१७३५ 
आिबहादरु र्रुुङ्र् 

पनुिाणस-६, कञ्िनपरु 
धनबहादरु/कमला लालबहादरु प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय चाम ेमनाङ । 

३.  ४५००७६ 
वडलबहादरु खरू 

वनवस्द-३, पाल्पा 
ठर्बहादरु/वदविसरा र्ोकुल प्रिासन/लेखा  विक्षा विकास तथा समन्िय र्काई मनाङ । 

४.  ४५१६११ 
ध्रिु राना 

िैवमनी-७, बार्लुङ 
पे्रमबहादरु/वसता हस्तबहादरु प्रिासन/लेखा  एवककृत सेिा केन्र वसवदणिास र्ोरखा । 

५.  ४५०२४४ 
िवमणला वि.टी.  

पतुलीबिार-११, स्याङ्िा 
फत्तबहादरु/भाईसरा िेरबहादरु न्याय/न्याय स्याङिा विल्ला अदालत स्याङिा । 

६.  ४५००४८ 
र्ंर्ाराम मानन्धर 

खाुँडादिेी-४, रामेछाप 
वभमबहादरु/नानीमाया र्र्िेबहादरु न्याय/न्याय मनाङ विल्ला अदालत चाम,ेमनाङ । 

वैकखिक योग्य्ाक्रि: 

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा हु, सके्न 

सम्भाव्य सेवा/सिूह 

१.  ४५१६२५ 
रावधका र्रुुङ्र् 

वभरकोट-८, स्याङ्िा 
कृष्र्बहादरु/खौमाया हररबहादरु सबै सेिा समहू 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 
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यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा हु, सके्न 

सम्भाव्य सेवा/सिूह 

२.  ४५०४४० 
वकरर् राना 

वभरकोट-९, स्याङ्िा 
वखमबहादरु/वडलकुमारी टोपबहादरु सबै सेिा समहू 

३.  ४५१९२१ 
कमलकुमार मण्डल  

धनषुाधाम-५, धनषुा 
वििेश्वर/िावन्त पल्ट सबै सेिा समहू 

४.  ४५०४५३ 
वटकामाया राना 

विररङ-३, तनहुुँ 
पदमबहादरु/ररमाया िेरबहादरु सबै सेिा समहू 

  

  

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल उदयराज भट्टराई वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अगधकृत) (केन्द्रीय प्रगतगनगध) (उपसगचव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ६८/०७९-८० 

                             सिस्िः - २०७९/६/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८६३/०७६-७७ (ििेसी), संयुक्त र एकीकृ् परीक्षा प्रणाली न्तरगा् रा.प.न,ं. सि्ीय शे्रणी 

(नप्रासवसिक), पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  लागग 

छनौट भएका ११ (एघार) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/६/५ गतेदेखि ऐ. ११ गतेसम्म सञ्चालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवाताामा उपखथित ११ (एघार) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार 

देहाय अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/६/१२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररशा योग्य्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 

बाबु/आिाको 

,ाि 

बाजेको 

,ाि 

ससफाररशा भएको 

सेवा/सिूह कायाालय 

१.  ४५१२१६ 
सवुधर साह 

कविलासी-४, सलाणही 
भरत/कोविला ठाकुर न्याय/न्याय स्याङिा विल्ला अदालत स्याङिा । 

२.  ४५१६३० 
सदुामाप्रसाद यादि 

पकाुँहा मैनपरु-१, पसाण 
रुदल/लवलतादिेी िासदुिे प्रिासन/लेखा  कोष तथा लेखा वनयन्त्रक कायाणलय मनाङ । 

३.  ४५१५९३ 
ओमप्रकाि महेता  

हररनर्र-४, सनुसरी 
महने्र/पािणती वसताराम प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय चाम ेमनाङ । 

४.  ४५१७१८ 
संतोषकुमार साह 

एकडारा-२, महोत्तरी 
रामपकुार/अवनतादिेी ठाका प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय र्ोरखा । 

 

वैकखिक योग्य्ाक्रि: 

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा हु, सके्न 

सम्भाव्य सेवा/सिूह 

१.  ४५१२६९ 
अरवबन्दकुमार यादि 

सिुर्ण-२, बारा 
रामानन्दप्रसाद/धनकुमारी मेिालालप्रसाद सबै सेिा समहू 

२.  ४५१२४६ 
पप्पपु्रसाद कुििाहा  

कलैया-११, बारा 
वदपेन्रप्रसाद/सकुान्तीदिेी बासदुिे सबै सेिा समहू 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 
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यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा हु, सके्न 

सम्भाव्य सेवा/सिूह 

३.  ४५१७८७ 
रािीप राउत 

र्ोडैता-७, सलाणही 
रामप्रिेि/र्ीतादिेी संधारी सबै सेिा समहू 

४.  ४५०४५७ 
रािकुमार कुििाहा 

मैनपरु-२, पसाण 
छोटेलाल/प्रभािती लक्ष्मी सबै सेिा समहू 

५.  ४५१६८८ 
अिधेिकुमार ठाकुर 

िलेश् िर-३, महोत्तरी 
वििचन्र/माण्डिी िैनाथ सबै सेिा समहू 

  

  

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल उदयराज भट्टराई वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अगधकृत) (केन्द्रीय प्रगतगनगध) (उपसगचव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ६९/०७९-८० 

                             सिस्िः - २०७९/६/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८६४/०७६-७७ (दसल्), संयुक्त र एकीकृ् परीक्षा प्रणाली न्तरगा् रा.प.न,ं. सि्ीय शे्रणी 

(नप्रासवसिक), पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  लागग 

छनौट भएका ६ (छ) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/६/५ गतेदेखि ऐ. ११ गतेसम्म सञ्चालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवाताामा उपखथित ६ (छ) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/६/१२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररशा योग्य्ाक्रििः   

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 

ससफाररशा भएको 

सेवा/सिूह कायाालय 

१.  ४५१२०७ 
िासरुाम पररयार 

रार्नास-५, लमिङु 
हकण बहादरु/वसता  काल े प्रिासन/लेखा  कारार्ार  कायाणलय मनाङ । 

                    

वैकखिक योग्य्ाक्रि: 

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा हु, सके्न 

सम्भाव्य सेवा/सिूह 

१.  ४५१०९७ 
प्रमोद विश्वकमाण 

दोदी-१, लमिङु 
रामकृष्र्/विष्र्मुाया चाउरे प्रिासन/लेखा 

२.  ४५०७०६ 
सरुि मालुिा 

िेसीसहर-३, लमिङु 
सन्तबहादरु/मैया मैते प्रिासन/लेखा 

३.  ४५०८४७ 
प्रकाि अछामी 

िवहदलखन-३, र्ोरखा 
र्ोरे/कृष्र्माया पथृ्िीमान प्रिासन/लेखा 

  

  

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल उदयराज भट्टराई वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अगधकृत) (केन्द्रीय प्रगतगनगध) (उपसगचव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ७०/०७९-८० 

                             सिस्िः - २०७९/६/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८६५/०७६-७७ (नपाङ्ग), संयुक्त र एकीकृ् परीक्षा प्रणाली न्तरगा् रा.प.न,ं. सि्ीय शे्रणी 

(नप्रासवसिक), पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  लागग 

छनौट भएका ७ (सा्) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/६/५ गतेदेखि ऐ. ११ गतेसम्म सञ्चालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवाताामा उपखथित ७ (सा्) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/६/१२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररशा योग्य्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 

बाबु/आिाको 

,ाि 

बाजेको 

,ाि 

ससफाररशा भएको 

सेवा/सिूह 
ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५१६०५ 
अवनल के.सी. 

मवुसकोट-१३, रुकुम पविम 
िवसराम/विमाण वललबहादरु न्याय/सरकारी िवकल विल्ला सरकारी िवकल कायाणलय तनहुुँ 

२.  ४५१४३५ 
सिुास खनाल 

िवहदलखन-४, र्ोरखा 
दिेराि/िानकी सयुणप्रसाद न्याय/न्याय तनहुुँ विल्ला अदालत दमौली, तनहुुँ 

वैकखिक योग्य्ाक्रि: 

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा हु, सके्न 

सम्भाव्य सेवा/सिूह 

१.  ४५१९७४ 
रविन्र बोहरा 

दिैी-४, कञ्चनपरु 
विबे/चन्रादिेी बले न्याय/न्याय, सरकारी िवकल 

२.  ४५१३७० 
र्न्रबहादरु थापा 

भेरी-९, िािरकोट 
लवक्षमान/वर्ता धनबहादरु न्याय/न्याय, सरकारी िवकल 

३.  ४५१७९६ 
धनबहादरु के.सी. 

सान्नीवत्रिेर्ी-८, कावलकोट 
िस/विि ु रंवसंह न्याय/न्याय, सरकारी िवकल 

४.  ४५१९९१ 
दिेेन्रराि न्यौपान े

छेडार्ाड-६, िािरकोट 
मोवतलाल/पािणती चन्रलाल न्याय/न्याय, सरकारी िवकल 

  

  

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

 चतेनाथ पोखरेल उदयराज भट्टराई वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अगधकृत) (केन्द्रीय प्रगतगनगध) (उपसगचव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ७१/०७९-८० 

                             सिस्िः - २०७९/६/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८६६/०७६-७७ (सप.के्ष.), संयुक्त र एकीकृ् परीक्षा प्रणाली न्तरगा् रा.प.न,ं. सि्ीय शे्रणी 

(नप्रासवसिक), पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  लागग 

छनौट भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/६/५ गतेदेखि ऐ. ११ गतेसम्म सञ्चालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवाताामा उपखथित ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय अनुसारको कायाालयमा थिायी 

गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/६/१२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ। 

ससफाररशा योग्य्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 

ससफाररशा भएको 

सेवा/सिूह 
ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५१५९९ 
सरेुिराि बस्नेत 

भेरी-२, िािरकोट 
कावलबहादरु/दउेरुपा टुल्का प्रिासन/सा.प्र.  विल्ला हुलाक कायाणलय र्ोरखा 

वैकखिक योग्य्ाक्रि: 

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा हु, सके्न 

सम्भाव्य सेवा/सिूह 

१.  ४५०३४५ 
सपणलाल कोली  

ताुँिाकोट-२, हुम्ला 
बवलचन्र/होर्िाली मवन्िर प्रिासन/सा.प्र. 

२.  ४५०१०२ 
अक्कलबहादरु रािल 

नरहरीनाथ-९, कावलकोट 
धमण/रतना वयाुँसी प्रिासन/सा.प्र. 

  

  

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल उदयराज भट्टराई वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अगधकृत) (केन्द्रीय प्रगतगनगध) (उपसगचव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 
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एकिुष्ठ योग्य्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ७२/०७९-८० 

                             सिस्िः - २०७९/६/१२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुला ्ा ा सिावेशाी), संयुक्त र एकीकृ् परीक्षा प्रणाली न्तरगा् 

रा.प.न,ं. सि्ीय शे्रणी (नप्रासवसिक), खररदार वा सो सरह पदको माग पद संख्या ४५ (पैंचासलस) का लागग थिायी गनयुखिका लागग 

गसफाररश भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको  एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम भएकोले गमगत 

२०७९।६।१२ को गनणायानुसार  सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्य्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि 

ा र  
ससफाररशा गररएको सवज्ञाप, ,ं. ससफाररशा भएको सेवा/सिूह खुला/सिावेशाी 

१.  ४५१८१७ रािा भण्डारी १२८६०/०७६-७७ न्याय/सरकारी ववकल खलुा  

२.  ४५१७८१ यामिहादरु क्षेत्री १२८६०/०७६-७७ न्याय/न्याय खलुा  

३.  ४५१३२४ लोकेन्र िढुा १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/लेखा खलुा  

४.  ४५१६६४ इाश्वर आचाया १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/लेखा खलुा  

५.  ४५१६६० संजीविाि ुपौडेल १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/लेखा खलुा  

६.  ४५०२७२ ददबलप अबिकारी १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/लेखा खलुा  

७.  ४५०१२९ लक्ष्मणबसंह खत्री १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. खलुा  

८.  ४५०२२१ राज ुपोख्रले १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/लेखा खलुा  

९.  ४५०१८८ सरेुश थापा १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. खलुा  

१०.  ४५००९३ यवुराज पौडेल १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. खलुा  

११.  ४५०७५६ गणेश ढकाल १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. खलुा  

१२.  ४५१९३२ अनमोल शाही  १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. खलुा  

१३.  ४५१७६९ प्रददप सवेुदी १२८६०/०७६-७७ न्याय/न्याय खलुा  

१४.  ४५०३९५ जीवन पंगेनी १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. खलुा  

१५.  ४५१७९४ ववशाल वव.क. १२८६०/०७६-७७ न्याय/न्याय खलुा  

१६.  ४५०३१४ अन्जन िराल १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. खलुा  

१७.  ४५०३६३ राबिका बतबमजससना १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. खलुा  

१८.  ४५१८३५ अरववन्द बसंह १२८६०/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. खलुा  



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररशा शााखा) 
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यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि 

ा र  
ससफाररशा गररएको सवज्ञाप, ,ं. ससफाररशा भएको सेवा/सिूह खुला/सिावेशाी 

१९.  ४५००५० ददपक खनाल १२८६०/०७६-७७ न्याय/न्याय खलुा  

२०.  ४५०३४३ सवुाश नेपाली १२८६०/०७६-७७ न्याय/न्याय खलुा  

२१.  ४५०१२५ जशिप्रसाद सवेुदी १२८६०/०७६-७७ न्याय/न्याय खलुा  

२२.  ४५१९३७ मबनष पौडेल १२८६०/०७६-७७ न्याय/न्याय खलुा  

२३.  ४५०१६२ रामप्रताप महतो १२८६०/०७६-७७ न्याय/न्याय खलुा  

२४.  ४५१२१६ सबुिर साह १२८६३/०७६-७७ न्याय/न्याय मिेशी  

२५.  ४५१६०५ अबनल के.सी. १२८६५/०७६-७७ न्याय/सरकारी ववकल अपाङ्ग  

२६.  ४५१५९२ शाजन्त ढकाल १२८६१/०७६-७७ न्याय/न्याय मवहला  

२७.  ४५१६३० सदुामाप्रसाद यादव १२८६३/०७६-७७ प्रशासन/लेखा मिेशी  

२८.  ४५१३९६ नरिहादरु िााँठा १२८६२/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. आ.ज.  

२९.  ४५१५९९ सरेुशराज िस्नेत १२८६६/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. वप.क्षे.  

३०.  ४५१५९३ ओमप्रकाश मेहता  १२८६३/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. मिेशी  

३१.  ४५१९९४ लक्ष्मी सिेुदी १२८६१/०७६-७७ न्याय/न्याय मवहला  

३२.  ४५१७१८ संतोषकुमार साह १२८६३/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. मिेशी  

३३.  ४५०१४६ शोभा पाण्डे १२८६१/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. मवहला  

३४.  ४५१३७७ सबिना अबिकारी १२८६१/०७६-७७ न्याय/न्याय मवहला  

३५.  ४५१७३५ आशिहादरु गरुुङ्ग १२८६२/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. आ.ज.  

३६.  ४५००७६ बडलिहादरु खरू १२८६२/०७६-७७ प्रशासन/लेखा आ.ज.  

३७.  ४५१९२५ चााँदनी गरुुङ १२८६१/०७६-७७ प्रशासन/लेखा मवहला  

३८.  ४५१६११ ध्रवु राना १२८६२/०७६-७७ प्रशासन/लेखा आ.ज.  

३९.  ४५१७८९ सबुनता रायमाझी १२८६१/०७६-७७ न्याय/सरकारी ववकल मवहला  

४०.  ४५०२७८ सबमाला आचाया १२८६१/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. मवहला  

४१.  ४५०३९१ ससु्मीता पौडेल  १२८६१/०७६-७७ प्रशासन/सा.प्र. मवहला  

४२.  ४५०२४४ शबमाला जज.टी.  १२८६२/०७६-७७ न्याय/न्याय आ.ज.  
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४३.  ४५१४३५ सवुास खनाल १२८६५/०७६-७७ न्याय/न्याय अपाङ्ग  

४४.  ४५००४८ गंगाराम मानन्िर १२८६२/०७६-७७ न्याय/न्याय आ.ज.  

४५.  ४५१२०७ वासरुाम पररयार १२८६४/०७६-७७ प्रशासन/लेखा दबलत  
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 यस गवज्ञापनमा गलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लागग छनौट भई अन्तरवाताामा सखम्मगलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले ७ (सा्) गदन पगछ अको ७ (सा्) गदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
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