
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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  पाना नं. 1 

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-८३/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५२/०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, राजश् व समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या ५ (पााँच) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका ४३ 

(सिचालीस) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२५ गते देखि ऐ. २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ३५ 

(पैंर्ीस) जना उमे्मदवारहरुको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 

आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय 

बमोवजमका कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ४५०६६५ 
ववद्यािर पौडेल 

कुश्मा-१०, पवात 
लक्ष्मीिर/देवी खिमलाल आन्तररक राजश्व कायाालय, पोिरा 

२.  ४५००३८ 
हेमराज ढकाल 

आुँिीिोला-६, स्याङ्जा 
इश्वरीप्रसाद/ढवकमाया मवनरत्न आन्तररक राजश्व कायाालय, पोिरा 

३.  ४५३५९१ 
सूयाप्रसाद गौतम 

मोदी-७, पवात 
रुद्रप्रसाद/चोलाकुमारी पदमपाणी आन्तररक राजश्व कायाालय, दमौली 

४.  ४५२८६४ 
वजवराज बुढािोकी 

सारदा-६, सल्यान 
हस्तववर/लक्ष्मी सवलकराम  आन्तररक राजश्व कायाालय, दमौली 

५.  ४५०३३८ 
सुरेसप्रसाद जोशी 

केदारसु्युँ-८, बझाङ 
गौरीलाल/वनमालादेवी कीडो आन्तररक राजस्व कायाालय, कावासोती 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००६८ 
अमृतप्रसाद कुँ डेल 

पोिरा-३१, कास्की 
कृष्णप्रसाद/सरस्वती अचु्यतानन्द 

२.  
४५०७८३ 

ज्योवतप्रसाद अयााल 

वभरकोट-३, स्याङ्जा 
चन्द्रप्रसाद/देवका िेमलाल 

३.  ४५२२०३ 
अजुान लावमछाने 

पुतलीबजार-११, स्याङ्जा 
पानुदत्त/वललावती वटकाराम  
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क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

४.  ४५४०६४ 
महेश्वर विवमरे 

रुपा-४, कास्की 
हररभि/हररमाया ववश्वनाि 

५.  ४५०८७४ 
सन्तोष अविकारी 

वभमाद-६, तनहुुँ 
लालगोपाल/वालकुमारी ठगलाल  

६.  ४५०३५६ 
सावलकराम ढकाल 

मध्यववन्दु-९, नवलपरासी (व.सु.पू.) 
पे्रमनाि/शोभा देवनाि 

७.  ४५०२१४ 
गणेश शमाा 

वसजा-२, जुम्ला 
वशव/आलम रामनाि  

८.  ४५०५४२ 
वनमालराज बराल 

पोिरा-२२, कास्की 
लोकराज/रुकववना वशवलाल  

९.  ४५२१८९ 
मािबप्रसाद चापागाइा  

अजुानचौपारी-४, स्याङ्जा 
लोकप्रसाद/भीमकुमारी देवीदत्त 

१०.  ४५३६२६ 
वबश्वराज देवकोटा 

पोिरा-१३, कास्की 
पे्रमप्रसाद/सीतादेवी वदनानाि 

 

अस्थायी सूची:                     

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

१.  ४५०१६० अशेष ढकाल रामप्रसाद देवीप्रसाद 

 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-८४/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५४/०७६-७७ (आ.ज.), प्रशासन सेवा, राजश् व समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका ६ (छ) 

जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२५ गते देखि ऐ. २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना 

उमे्मदवारहरुको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका 

कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ४५४१९४ 
सुब्बामान शे्रष्ठ 

आरुिाट-८, गोरिा 
वडलबहादुर/वडलाकुमारी पहलमान आन्तररक राजश् व कायाालय, दमौली 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५२८२७ 
रामकाजी गुरुङ्ग  

अन्नपूणा-११, कास्की 
बुखिबहादुर/जगतमाया दुगााप्रसाद 

२.  ४५२४८७ 
अवनल शे्रष्ठ 

बेनी-५, म्याग्दी 
रुद्रप्रसाद/सस्ती कृष्णप्रसाद 

 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-८५/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५६/०७६-७७ (दलित), प्रशासन सेवा, राजश् व समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका २ (दुई) 

जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२५ गते देखि ऐ. २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित २ (दुई) जना 

उमे्मदवारहरुको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका 

कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ४५२७५८ 
सुमन पररयार 

कुश्मा-१, पवात 
लोकबहादुर/देववकला तुलराम आन्तररक राजश्व कायाालय, दमौली 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५२१९१ 
मुखिराम पररयार  

अन्नपूणा-३, कास्की 
भिबहादुर/भैिु िडे 

 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-८६/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५७/०७६-७७ (अपाङ्ग), प्रशासन सेवा, राजश् व समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका ४ (चार) 

जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२५ गते देखि ऐ. २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ४ (चार) जना 

उमे्मदवारहरुको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका 

कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ४५४४२६ 
सागर सुवेदी 

कुश्मा-१०, पवात 
वडल्लीराम/िनकुमारी काशीराम  

आन्तररक राजस्व कायाालय, कावासोती, 

नवलपरासी (व.सु.पू.) 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५४४५८ 
िनकृष्ण जैसी 

गुवठचौर-४, जुम्ला 
गोववचन्द्र/राममाया देउमुनी  

२.  ४५०११७ 
डेवभड लम्साल 

पुतलीबजार-११, स्याङ्जा 
रमेश/चन्द्र हररप्रसाद 

३.  ४५०३१८ 
वबजय विताल 

मध्यनेपाल-१, लमजुङ 
बाबुराम/रामकुमारी होमनाि  

 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-८७/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७ (खुला र्था सिावेशी), प्रशासन सेवा, राजश् व समूह, नायब 

सुब्बा वा सो सरह (अप्राववविक) पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट 

भएका ५३ (सिपन्न) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२५ गते देखि ऐ. २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित 

४४ (चौवालीस) जना उमे्मदवारहरुको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोवजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम भएको व्यहोरा वमवत २०७८/१२/३० को वनणायानुसार सम्बखित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर सव.नं. ससफाररश सिूह 

१.  ४५०६६५ विद्याधर पौडेि १२८५२/०७६-७७ खिुा 

२.  ४५००३८ हेमराज ढकाि १२८५२/०७६-७७ खिुा 

३.  ४५३५९१ सूर्यप्रसाद गौतम १२८५२/०७६-७७ खिुा 

४.  ४५२८६४ जजिराज बढुाथोकी १२८५२/०७६-७७ खिुा 

५.  ४५०३३८ सरेुसप्रसाद जोशी १२८५२/०७६-७७ खिुा 

६.  ४५४१९४ सबु्बामान शे्रष्ठ १२८५४/०७६-७७ आ.ज. 

७.  ४५४४२६ सागर सिेुदी १२८५७/०७६-७७ अपाङ्ग 
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर सव.नं. ससफाररश सिूह 

८.  ४५२७५८ समुन पररर्ार १२८५६/०७६-७७ दलित 

 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 

 
    

 

नोटिः 

 यस ववज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लावग छनौट भई अन्तरवाताामा सखम्मवलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सार्) वदन पवछ अको ७ (सार्) वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पुनश्चिः- ससफाररस पि सिसर् २०७९/०१/०५ गरे् ४:०० बजे पसछ सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्छ । 

 


