
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 

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

पाना नं. 1 

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-६५/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५२/०७६-७७ (खुला), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वककल समूह, नायब सुब्बा वा सो 

सरह (अप्राकवकिक) पदको माग पद संख्या ७ (सार्) का लाकग कलईएको कलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लाकग छनौट भएका १४ 

(चौध) जना उमे्मदवारहरुको कमकत २०७८/५/१४ गते देखि ऐ. १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ९ (नौ) जना 

उमे्मदवारहरूको कलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्ककोको ािारमा देहाय 

बमोकजमको योग्यताक्रम कायम हुन ाएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािकमकताक्रमका ािारमा देहाय बमोकजमका 

कायाालयहरुमा थिायी कनयुखिको लाकग कसफाररश गने गरी कमकत २०७८/१२/३० मा कनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लाकग यो सूचना प्रकाकशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ५१०१७१ 
राजु पाठक 

वाकलङ-१३, स्याङ्जा 
भुवानीप्रसाद/दमन्ती रुकमागत उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

२.  ४५००४१ 
सुकमत मराकसनी 

पुतलीबजार-३, स्याङ्जा 
केदारप्रसाद/कृष्ण यामनारायण उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

३.  ४५०३६४ 
जगकदश सापकोटा 

ठुलीपोिरी-१२, पवात 
टेकनारायण/िुमकुमारी िरीलाल उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

४.  ४५०२८८ 
शोभाकान्त रेग्मी 

पुतलीबजार-७, स्याङ्जा 
रघुनाि/कनमालाकुमारी महोदत्त उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

५.  ४५०२८६ 
सुन्दर कतवारी 

पोिरा-३०, कास्की 
रािाकृष्ण/पावाती कवषु्णहरी उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

६.  ४५००६५ 
ज्योतेन्द्र चापागाइा 

कुश्मा-११, पवात 
कुलप्रसाद/देवकी डण्डपाणी उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

७.  ४५४२३८ 
संझना लाकमछाने 

कुश्मा-९, पवात 
यमनारायण/रत् नकुमारी उमानन्द उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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पाना नं. 2 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५२२०३ 
अजुान लाकमछाने 

पुतलीबजार-११, स्याङ्जा 

पानदुत्त/लििावती टिकाराम 

२.  ४५४०६४ 
महेश्वर कघकमरे 

रुपा-४, कास्की 

हररभक्त/हररमाया टवश्वनाथ 

 

 

अस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबुको नाम बाजेको नाि 

१.  450214 गणेश शमाा कशव रामनाि 

२.  450090 भरतप्रसाद बराल उमनाि टेकनाि 

 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अकिकृत) (केन्द्रीय प्रकतकनकि) (उपसकचव) 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 

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

पाना नं. 3 

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-६६/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५३/०७६-७७ (मटहिा), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वककल समूह, नायब सुब्बा वा सो 

सरह (अप्राकवकिक) पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लाकग कलईएको कलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लाकग छनौट भएका ९ 

(नौ) जना उमे्मदवारहरुको कमकत २०७८/५/१४ गते देखि ऐ. १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ८ (आठ) जना 

उमे्मदवारहरूको कलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्ककोको ािारमा देहाय 

बमोकजमको योग्यताक्रम कायम हुन ाएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािकमकताक्रमका ािारमा देहाय बमोकजमका 

कायाालयहरुमा थिायी कनयुखिको लाकग कसफाररश गने गरी कमकत २०७८/१२/३० मा कनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लाकग यो सूचना प्रकाकशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५२४५२ 
सकमाला शमाा 

ाुँिीिोला-४, स्याङ्जा 
दुगााप्रसाद/गंगाकुमारी कहमलाल 

उच्च सरकारी वककल कायाालय पोिरा 

वा अन्तगात 

२.  ४५००१८ 
फुलमाया ाचाया 

पोिरा-११, कास्की 
लोकराज/रुकुकबना कुलाकनिी उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

३.  ४५२४०६ 
अंजलीकुमारी पंकडत 

गोडैता-९, सलााही 
रामेश्वर/सन्जुदेवी रुदल उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

४.  ४५३१२४ 
इन्दीरा शमाा 

फेदीिोला-४, स्याङ्जा 
कलािर/तुलसी िडानन्द उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५०४२३ 
पकवता पौडेल 

ाुँिीिोला-५, स्याङ्जा 
हुमनाि/रुककमणी तारापती 

 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अकिकृत) (केन्द्रीय प्रकतकनकि) (उपसकचव) 

    

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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पाना नं. 4 

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-६७/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५४/०७६-७७ (आ.ज.), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वककल समूह, नायब सुब्बा वा सो 

सरह (अप्राकवकिक) पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाकग कलईएको कलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लाकग छनौट भएका २ 

(दुई) जना उमे्मदवारहरुको कमकत २०७८/५/१४ गते देखि ऐ. १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित २ (दुई) जना 

उमे्मदवारहरू मधे्य रोल नं. ४५२४०६ का उमे्मदवार यसै कायाालयको कव.नं. १२८५३/०७६-७७ (मकहला) तफा  कसफाररस भइसकेको 

र रोल नं. ४५१७५० का उमे्मदवार केन्द्रीय कायाालयको कव.नं. १६६९०/०७७-७८ (न्याय) तफा  कसफाररश भईसकेकोले यस कवज्ञापन 

तफा  कुनै पकन उमे्मदवार कसफाररश नभएको व्यहोरा कमकत २०७८/१२/३० को कनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लाकग यो 

सूचना प्रकाकशत गररएको छ। 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अकिकृत) (केन्द्रीय प्रकतकनकि) (उपसकचव) 

    

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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पाना नं. 5 

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-६८/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५५/०७६-७७ (िधेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वककल समूह, नायब सुब्बा वा सो 

सरह (अप्राकवकिक) पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लाकग कलईएको कलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लाकग छनौट भएका ३ 

(र्ीन) जना उमे्मदवारहरुको कमकत २०७८/५/१४ गते देखि ऐ. १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ३ (र्ीन) जना 

उमे्मदवारहरूको कलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्ककोको ािारमा देहाय 

बमोकजमको योग्यताक्रम कायम हुन ाएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािकमकताक्रमका ािारमा देहाय बमोकजमका 

कायाालयहरुमा थिायी कनयुखिको लाकग कसफाररश गने गरी कमकत २०७८/१२/३० मा कनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लाकग यो सूचना प्रकाकशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः          

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५३५९४ 
कवजय ठाकुर 

संग्रामपुर-६, सलााही 
रामवरण/िनमन्ती ककशोरी उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

२.  ४५३१४६ 
पारसकुमार चौहान 

कवन्दवाकसनी-२, पसाा 
नकगनाप्रसाद/झौरीदेवी मान्सा उच्च अदालत पोिरा वा अन्तगात 

 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अकिकृत) (केन्द्रीय प्रकतकनकि) (उपसकचव) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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पाना नं. 6 

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-६९/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७ (खुला र्था सिावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वककल 

समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राकवकिक) पदको माग पद संख्या १५ (पन्ध्र) का लाकग कलईएको कलखित परीक्षाबाट 

अन्तरवातााको  लाकग छनौट भएका २४ (चौसबस) जना उमे्मदवारहरुको कमकत २०७८/५/१४ गते देखि ऐ. १५ गतेसम्म सञ्चालन 

भएको अन्तरवाताामा उपखथित १९ (उन्नाइस) जना उमे्मदवारहरूको कलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत 

अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्ककोको ािारमा देहाय बमोकजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम हुन ाएको व्यहोरा कमकत २०७८/१२/३० 

को कनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लाकग यो सूचना प्रकाकशत गररएको छ। 
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१.  ५१०१७१ राजु पाठक १२८५२/०७६-७७ िुला 

२.  ४५००४१ सुकमत मराकसनी १२८५२/०७६-७७ िुला 

३.  ४५०३६४ जगकदश सापकोटा १२८५२/०७६-७७ िुला 

४.  ४५०२८८ शोभाकान्त रेग्मी १२८५२/०७६-७७ िुला 

५.  ४५०२८६ सुन्दर कतवारी १२८५२/०७६-७७ िुला 

६.  ४५००६५ ज्योतेन्द्र चापागाइा १२८५२/०७६-७७ िुला 

७.  ४५४२३८ संझना लाकमछाने १२८५२/०७६-७७ िुला 

८.  ४५२४५२ सकमाला शमाा १२८५३/०७६-७७ मकहला 

९.  ४५००१८ फुलमाया ाचाया १२८५३/०७६-७७ मकहला 

१०.  ४५२४०६ अंजलीकुमारी पंकडत १२८५३/०७६-७७ मकहला 

११.  ४५३१२४ इन्दीरा शमाा १२८५३/०७६-७७ मकहला 
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१२.  ४५३५९४ कवजय ठाकुर १२८५५/०७६-७७ मिेशी 

१३.  ४५३१४६ पारसकुमार चौहान १२८५५/०७६-७७ मिेशी 
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 (शािा अकिकृत) (केन्द्रीय प्रकतकनकि) (उपसकचव) 

    

 

नोटिः 

 यस कवज्ञापनमा कलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लाकग छनौट भई अन्तरवाताामा सखम्मकलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नकतजा प्रकाशन भएको कमकतले ७ (सार्) कदन पकछ अको ७ (सार्) कदनसम्म ायोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सककने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पुनश्चिः- ससफाररस पत्र सिसर् २०७९/०१/०५ गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्ि । 

 


