
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
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  पाना नं. 1 

  

उमे्मदवार िसाािरशा सम्बन्धी संशाोिि् सूच,ा 

सूच,ा ,ं.-८८/०७८-७९, ििि्िः- २०७९/०१/०४ 

 

यस कायाालयको सूचना नं. ८४/०७८-७९, मिमि २०७८।१२।३० को सूचनाबाट मिज्ञापन नं. १२८५४/०७६-७७ (आ.ज.) 

नेपाल प्रशासन सेिा, राजश् ि सिू,, रा.प.ननं. प्रमि ्ेी,, नायब सब्ा िा सो सर, पदिा मसफाररश भएका रोल नं. ४५४१९४ का 

उमे्मदिार सब्ािान ्ेष्ठको राजश् ि सिू,को लाम  िोमकएको ्ूनिि शैमिक योग्यिा पब ेको नदेखिएकोले यस कायाालयको मिमि 

२०७८।१२।३० िा प्रकामशि सूच,ा ,ं. ८४/०७८-७९ र ८७/०७८-७९ लाई मिमि २०७९।०१।०४ को मनीायानबसार संशोधन 

 ररएको व्य,ोरा सम्बखिि सबैको जानकार,को लाम  यो सूचना प्रकामशि  ररएको छ। 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा नमधकृि) (केन्द्र,य प्रमिमनमध) (उपसमचि) 
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  पाना नं. 2 

  

उमे्मदवार िसाािरशा सम्बन्धी संशाोिि् सूच,ा 

सूच,ा ,ं.-८९/०७८-७९ 

                           ििि्िः- २०७९/०१/०४ 

यस कायाालयको  िवज्ञाप, ,ं. १२८५४/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेिा, राजश् ि सिू,, रा.प.ननं. प्रमि ्ेी,, 

नायब सब्ा िा सो सर, (नप्रामिमधक) पदको िा  पद संख्या १ (एक) का लाम  मलईएको मलखिि पर,िाबाट नन्तरिािााको  लाम  

छनौट भएका ६ (छ) जना उमे्मदिार,रुको मिमि २०७८/१२/२५  िे देखि ऐ. २८  िेसम्म सञ्चालन भएको नन्तरिािाािा उपखथमि 

५ (पााँच) जना उमे्मदिार,रुको मलखिि पर,िा, कम्प्यबटर स,प पर,िी र नन्तरिािााको औषि नंक सिेिको कब ल प्राप्ताङ्कको 

आधारिा दे,ाय बिोमजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले दे,ाय बिोमजिको कायाालयिा थमाय, मनयबखिको लाम  मसफाररश 

 ने  र, मिमि २०७९/०१/०४ िा मनीाय भएको हुुँदा सम्बखिि सबैको जानकार,को लाम  यो संशोमधि सूचना प्रकामशि  ररएको छ। 

िसाािरशा योग्य्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ार र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि िसाािरशा गिरएको कायाालय 

१.  ४५२८२७ 
रािकाज,  बरुङ्ग  

नन्नपूीा-११, कास्क, 
बबखिब,ादबर/ज ििाया दब ााप्रसाद आन्तररक राजश् ि कायाालय, दिौल, 

 

वैकल्पिक योग्य्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि ार र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५२४८७ 
नमनल ्ेष्ठ 

बेन,-५, म्याग्द, 
रुद्रप्रसाद/सस्त, कृष्णप्रसाद 

 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 
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  पाना नं. 3 

  

एकिुष्ठ योग्य्ाक्रि सम्बन्धी संशाोिि् सूच,ा 

सूच,ा ,ं.-९०/०७८-७९ 

                           ििि्िः- २०७९/०१/०४ 

यस कायाालयको  िवज्ञाप, ,ं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७ (खुला ्ाा सिावेशाी), नेपाल प्रशासन सेिा, राजश् ि सिू, 

रा.प.ननं. प्रमि ्ेी,, नायब सब्ा िा सो सर, (नप्रामिमधक) पदको िा  पद संख्या ८ (आठ) का लाम  मलईएको मलखिि 

पर,िाबाट नन्तरिािााको  लाम  छनौट भएका ५३ (ििपन्न) जना उमे्मदिार,रुको मिमि २०७८/१२/२५  िे देखि ऐ. २८  िेसम्म 

सञ्चालन भएको नन्तरिािाािा उपखथमि ४४ (चौवालीस) जना उमे्मदिार,रुको मलखिि पर,िा, कम्प्यबटर स,प पर,िी र 

नन्तरिािााको औषि नंक सिेिको कब ल प्राप्ताङ्कको आधारिा दे,ाय बिोमजिको एकिबष्ठ योग्यिाक्रि कायि हुन आएको व्य,ोरा 

मिमि २०७९/०१/०४ िा मनीाय भएको हुुँदा सम्बखिि सबैको जानकार,को लाम  यो संशोमधि सूचना प्रकामशि  ररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्य्ाक्रििः                     

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि ार िव.,ं. िसाािरशा सिूह 

१.  ४५०६६५ विद्याधर पौडेल १२८५२/०७६-७७ खलुा 

२.  ४५००३८ हेमराज ढकाल १२८५२/०७६-७७ खलुा 

३.  ४५३५९१ सूर्यप्रसा  ौौमम १२८५२/०७६-७७ खलुा 

४.  ४५२८६४ जजिराज बढुाथोकी १२८५२/०७६-७७ खलुा 

५.  ४५०३३८ सरेुसप्रसा  जोशी १२८५२/०७६-७७ खलुा 

६.  ४५४४२६ साौर सिेु ी १२८५७/०७६-७७ अपाङ्ग 

७.  ४५२७५८ समुन पररर्ार १२८५६/०७६-७७  ललम 

८.  ४५२८२७ रामकाजी ौरुुङ्ग  १२८५४/०७६-७७ आज 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा नमधकृि) (केन्द्र,य प्रमिमनमध) (उपसमचि) 

 

 ,ोटिः 

 यस मिज्ञापनिा मलखिि पर,िाबाट नन्तरिािााको लाम  छनौट भई नन्तरिािाािा सखम्ममलि भएका उमे्मदिार,रुले प्राप्त  रेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखिि उमे्मदिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको मिमिले ७ (सा्) मदन पमछ नको ७ (सा्) मदनसम्म आयो को website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट ,ेना समकने व्य,ोरा जानकार,  राइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः- िसाािरशा पि ििि् २०७९/०१/०५ ग्े ४:०० बजे पिछ िव्रण गिर,े व्यहोरा सिे् जा,कारी गराईन्छ । 
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  पाना नं. 4 

  

उमे्मदवार िसाािरस सम्बन्धी संशाोिि् सूच,ा 

सूच,ा ,ं.-९३/०७८-७९ 

                           ििि्िः- २०७९/०१/०४ 

यस कायाालयको  िवज्ञाप, ,ं. १२८५४/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेिा, सािा् प्रशासन सिू,, रा.प.ननं. प्रमि 

्ेी,, (नप्रामिमधक) नायब सब्ा िा सो सर,  पदको िा  पद संख्या ४ (चार) का लाम  मलईएको मलखिि पर,िाबाट नन्तरिािााको  

लाम  छनौट भएका ११ (एघार) जना उमे्मदिार,रुको मिमि २०७८/५/१६  िे देखि ऐ. २०  िेसम्म सञ्चालन भएको नन्तरिािाािा 

उपखथमि ११ (एघार) जना उमे्मदिार,रूको मलखिि पर,िा, कम्प्यबटर स,प पर,िी र नन्तरिािााको औषि नंक सिेिको कब ल 

प्राप्ताङ्कको आधारिा दे,ाय बिोमजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले उमे्मदिार,रुको रोजाइको प्राममिकिाक्रिका आधारिा 

दे,ाय बिोमजिका कायाालय,रुिा थमाय, मनयबखिको लाम  मसफाररश  ने  र, मिमि २०७९/०१/०४ िा मनीाय भएको हुुँदा सम्बखिि 

सबैको जानकार,को लाम  यो संशोमधि सूचना प्रकामशि  ररएको छ। 

िसाािरस योग्य्ाक्रििः          

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ार र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि िसाािरशा कायाालय 

१.  ५१०२५७ 
सरास्वि, मापा रोका 

काठेिोला-८, बा लबङ 
बलब,ादबर/िनकब िार, पमिराि िालपोि कायाालय, िबस्ताङ 

२.  ५१०५७५ 
भबिन राना 

जैमिन,-१०, बा लबङ 
टेकब,ादबर/नरिाया नरब,ादबर मजल्ला प्रशासन कायाालय,  ोरिा 

३.  ४५१४४८ 
पे्ररीा क्याप्छाक, ि र 

रोश,-९, काभे्रपलान्चोक 
धनब,ादबर/कृष्णकब िार, नेत्रब,ादबर कारा ार कायाालय,  ोरिा 

४.  ५१००३१ 
मिश्व रोका ि र 

बेन,-१, म्याग्द, 
मिब,ादबर/िन्तर, लालब,ादबर 

ईलाका प्रशासन कायाालय, मसमदािास, 

 ोरिा 

वैकल्पिक योग्य्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि ार र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५२५३४ 
ररिब,ादबर मजट, 

पबिल,बजार-४, स्याङ्जा 
मजिब,ादबर/िनकब िार, नरब,ादबर 

२.  454194 
सब्ािान ्ेष्ठ 

आरुघाट-८,  ोरिा 
मदलब,ादबर/मिलकब िार, प,लिान 

३.  ४५४४०५ 
  न मापा 

शबक्ला ण्डक,-७, िनहुुँ 
फते्त,ब,ादबर/,स्तादेि, मिानमसं, 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा नमधकृि) (केन्द्र,य प्रमिमनमध) (उपसमचि) 

 


