
लोक सेवा आयोग 

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

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७७/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

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

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या ९ (नौ) का लावग वलईएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका २५ 

(पच्चीस) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२३ गते देखख ऐ. २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित १८ (अठार) 

जना उमे्मदवारहरुको वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको धिारमा 

देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन धएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका धिारमा 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.  ४५०९८३ 
सन्तोष अविकारी 

अन्नपूणा-२, कास्की 
कवपलमूनी/वलला वबषु्णप्रसाद 

पशु पन्छी रोग अने्वषण प्रयोगशाला, 

कास्की 

२.  ४५०२६५ 
वववेककुमार पोखरेल 

ववरुवा-४, स्याङ्जा 
नारायणप्रसाद/देवी रुपनाि वजल्ला वनवााचन कायाालय, बागलुङ 

३.  ४५०२८२ 
राजन ढकाल 

धुँिीखोला-६, स्याङ्जा 
इन्द्रमवण/कल्पना वचन्तामवण वजल्ला वनवााचन कायाालय, लमजुङ 

४.  ४५०३४२ 
सोयुजकुमार के.सी. 

पुतलीबजार-९, स्याङ्जा 
इश्वरबहादुर/लक्ष्मीकुमारी तेजबहादुर उच्च सरकारी ववकल कायाालय, बागलुङ 

५.  ४५२३०७ 
ववषु्णप्रसाद पोखे्रल 

पुतलीबजार-७, स्याङ्जा 
छववलाल/लक्ष्मीदेवी डेडनाि 

वजल्ला समन्वय सवमवतको कायाालय, 

तनहुुँ 

६.  ४५३१३२ 
घनश्याम ज्ञवाली 

चापाकोट-३, स्याङ्जा 
लोकप्रसाद/लक्ष्मी रमनप्रसाद 

कोष तिा लेखा वनयन्त्रक कायाालय, 

म्याग्दी 

७.  ४५१९८२ 
केदारप्रसाद अविकारी 

पोखरा-१८, कास्की 
देवीप्रसाद/पावाती जयलाल कारागार कायाालय, पवात 

८.  ४५३४२६ 
वबनोद ऐडी 

जयपृथ्वी-३, बझाङ 
गणेशबहादुर/िेबुदेवी जोगबहादुर 

कोष तिा लेखा वनयन्त्रक कायाालय, 

गोरखा वा अन्तगात 

९.  ४५०६३० 
लोकराज अविकारी 

अन्नपूणा-२, कास्की 
िनपती/कावलका नन्नलाल 

वजल्ला समन्वय सवमवतको कायाालय, 

लमजुङ 

 



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.  ४५३६७० 
ख्यामप्रसाद न्यौपाने 

पै ुँयू-५, पवात 
रेशमलाल/चुनीमती नरभुपाल 

२.  ४५२१८९ 
मािबप्रसाद चापागाइा  

अजुानचौपारी-४, स्याङ्जा 
लोकप्रसाद/भीमकुमारी देवीदत्त 

 

अस्थायी सूची 

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

१.  ४५००६८ अमृतप्रसाद कुँ डेल कृष्णप्रसाद/सरस्वती अच्यतानन्द 

 

 

 

 

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

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

    

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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  पाना नं. 3 

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७८/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५३/०७६-७७ (महिला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलईएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका १२ (बाह्र) 

जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२३ गते देखख ऐ. २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ९ (नौ) जना 

उमे्मदवारहरुको वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको धिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन धएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका धिारमा 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.  ४५०६१० 
लीलाकुमारी शमाा 

कुश्मा-३, पवात 
नारायणप्रसाद/डम्मरकुमारी रङ्गनाि पवात वजल्ला अदालत, पवात 

२.  ४५०७७९ 
मञ्जु शमाा 

बागलुङ-१३, बागलुङ 
िमादत्त/खगेश् वरी लक्ष्मीदत्त 

कोष तिा लेखा वनयनत्र्क कायाालय, 

मुस्ताङ वा अन्तगात 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५१४६२ 
सोववना मल्ल 

छाुँयानाि रारा-७, मुगु 
ववसु्नवहादुर/रेलु जल 

२.  ५१०५३१ 
सावीत्रा सुवेदी 

मंगला-२, म्याग्दी 
देवीप्रसाद/खड् गकुमारी वटकानाि 

३.  ५१०३०८ 
भगवती  चापागाई 

कुश्मा-४, पवात 
रघुनाि/सुवमत्रा तोयानाि 

४.  ४५३६१७ 
ईखन्दरा बराल 

पोखरा-५, कास्की 
ववश् वनाि/ववजुला उमापवत 

५.  ४५१४३२ 
ररता पौडेल 

कुश्मा-४, पवात 
गोववन्द/वबमला भूवमराज 

 

 

 

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

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



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७९/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

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

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलईएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका ४ (चार) 

जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२३ गते देखख ऐ. २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ३ (र्ीन) जना 

उमे्मदवारहरुको वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको धिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन धएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका धिारमा 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.  ५१०३३३ 
िमबहादुर िापा 

जैवमनी-५, बागलुङ 
लालबहादुर/चन्द्रकुमारी काशीराम 

कोष तिा लेखा वनयन्त्रक कायाालय, 

गोरखा वा अन्तगात 

२.  ४५००२२ 
राजु शे्रष्ठ 

चापाकोट-१०, स्याङ्जा 
उदयराज/भवानीकुमारी पहलमान 

वजल्ला समन्वय सवमवतको कायाालय, 

मनाङ 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५४४०५ 
गगन िापा 

शुक्लागण्डकी-७, तनहुुँ 
फते्तहबहादुर/हस्तादेवी िमानवसंह 

 

 

 

 

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

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



लोक सेवा आयोग 

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

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-८०/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५५/०७६-७७ (िधेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

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

जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२३ गते देखख ऐ. २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित १ (एक) जना 

उमे्मदवारहरुको वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको धिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन धएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका धिारमा 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.  ४५०२६४ 
अबु्दलहक अंसारी 

कलैया-१६, बारा 
इस महमद/सैबुन लाल महमद 

कोष तिा लेखा वनयनत्र्क कायाालय, 

मनाङ 

 

 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-८१/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५८/०७६-७७ (हप.क्ष.े), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका ७ (सार्) 

जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२३ गते देखख ऐ. २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ७ (सार्) जना 

उमे्मदवारहरुको वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको धिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन धएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका धिारमा 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.  ४५३१८३ 
वबनोदकुमार शाही 

मुड्केचुला-६, डोल्पा 
कृष्णबहादुर/वहरा दलबहादुर 

कोष तिा लेखा वनयन्त्रक कायाालय, 

मुस्ताङ वा अन्तगात 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५२३४३ 
लोकेन्द्र बुढा 

सकेगाड-१, हुम्ला 
देव/ववसमवत हका  

२.  ४५४२४२ 
डम्बरराज बुढा 

वतला-५, जुम्ला 
बुखिमान/वझका ली देउमुनी 

३.  ४५४०१५ 
करण शाही 

भेरी-६, जाजरकोट 
जयबहादुर/देवशरा कृपाल 

४.  ४५०५८९ 
अशोक अवथिी 

ववत्थडवचर-८, बझाङ 
बाशुदेव/भगवती प्रभानन्द 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-८२/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

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

सुब्बा वा सो सरह (अप्राववविक) पदको माग पद संख्या १५ (पन्ध्र) का लावग वलईएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग 

छनौट भएका ४३ (सिचालीस) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/१२/२३ गते देखख ऐ. २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथित ३४ (चौरं्ीस) जना उमे्मदवारहरुको वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको धिारमा देहाय बमोवजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम हुन व्यहोरा वमवत २०७८/१२/३० को वनणायानुसार सम्बखित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रििः                     

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

१.  ४५०९८३ सन्तोष अधिकारी १२८५२/०७६-७७ खलुा 

२.  ४५०२६५ हििेककुमार पोखरेल 
१२८५२/०७६-७७ खलुा 

३.  ४५०२८२ राजन ढकाल 
१२८५२/०७६-७७ खलुा 

४.  ४५०३४२ सोयजुकुमार के.सी. १२८५२/०७६-७७ खलुा 

५.  ४५२३०७ हिष्णपु्रसाद पोख्रले 
१२८५२/०७६-७७ खलुा 

६.  ४५३१३२ घनश्याम ज्ञिाली १२८५२/०७६-७७ खलुा 

७.  ४५१९८२ केदारप्रसाद अधिकारी १२८५२/०७६-७७ खलुा 

८.  ४५३४२६ धिनोद ऐडी १२८५२/०७६-७७ खलुा 

९.  ४५०६३० लोकराज अधिकारी १२८५२/०७६-७७ खलुा 

१०.  ४५०६१० लीलाकुमारी शमाा १२८५३/०७६-७७ महिला 

११.  ५१०३३३ थमििादरु थापा १२८५४/०७६-७७ आ.ज. 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
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क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर सव.नं. ससफाररश सिूह 

१२.  ४५३१८३ धिनोदकुमार शािी १२८५८/०७६-७७ हप.क्षे. 

१३.  ४५०७७९ मञ्जु शमाा १२८५३/०७६-७७ महिला 

१४.  ४५०२६४ अब्दलुिक अंसारी १२८५५/०७६-७७ मिेशी 

१५.  ४५००२२ राज ुशे्रष्ठ १२८५४/०७६-७७ आ.ज. 

 

 

 

 

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

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

 

    

 

नोटिः 

 यस ववज्ञापनमा वलखखत 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 धयोगको 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 पसि सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्ि । 

 


