
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

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

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ५३/०७९-८० 

                               सिसर्िः- २०७९/६/१ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८३/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, मेट्र ोलोजी समूह,  

द्वसद्वनयर द्वमस्त्री पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट् अन्तरिातााको  लाद्वग छनौट् भएका ४ (चार) जना 

उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/१६ गते सञ्चालन भएको अन्तरिाताामा उपखथित ३ (र्ी,) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र 

अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको 

कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/६/१ मा द्वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो 

सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५००२० 
रुपक बराल 

पोिरा-२२, कास्की 
नन्दलाल/सीता भोलानाि 

श्री गुणस्तर तिा नापतौल कायाालय, 

पोिरा । 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०००६ 
द्वबज्ञान द्वतद्वमखिना 

मोदी-७, पिात 
कृष्णप्रसाद/द्वनमाला गंगािर 

२.  ४५००१७ 
मुकुन्द सापकोट्ा 

गैडाकोट्-१३, निलपरासी (ि.सु.पू.) 
चोकलाल/नारायणी मोहलाल 

  

 

 

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

 जनकप्रसाद खनाल चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अद्विकृत) (उपसद्वचि) 

    

,ोटिः 

 यस द्विज्ञापनमा द्वलखित परीक्षाबाट् अन्तरिातााको लाद्वग छनौट् भई अन्तरिाताामा सखम्मद्वलत भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नद्वतजा प्रकाशन भएको द्वमद्वतले ७ (सार्) द्वदन पद्वछ अको ७ (सार्) द्वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट् हेना सद्वकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः- ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/६/२ गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गरर,े व्यहोरा सिेर् जा,कारी गराईन्ि । 

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

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

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ५४/०७९-८० 

                               सिसर्िः- २०७९/६/१ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८४/०७७-७८ (महिला), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, मेट्र ोलोजी समूह, 

द्वसद्वनयर द्वमस्त्री पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट् अन्तरिातााको  लाद्वग छनौट् भएका २ (दुई) जना 

उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/१६ गते सञ्चालन भएको अन्तरिाताामा उपखथित २ (दुई) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र 

अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको 

कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/६/१ मा द्वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो 

सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०००७ 
सद्विता अयााल 

रामपुर-८, पाल्पा 
रामप्रसाद/णकुमारी गंगादत्त 

श्री गुणस्तर तिा नापतौल कायाालय, 

पोिरा । 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०००२ 
ररना िाइबा  

हेट्ौडा-१०, मकिानपुर 
इमानद्वसं/द्वमनामाया द्वबचारद्वसं 

  

 

 

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

 जनकप्रसाद खनाल चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अद्विकृत) (उपसद्वचि) 

    

,ोटिः 

 यस द्विज्ञापनमा द्वलखित परीक्षाबाट् अन्तरिातााको लाद्वग छनौट् भई अन्तरिाताामा सखम्मद्वलत भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नद्वतजा प्रकाशन भएको द्वमद्वतले ७ (सार्) द्वदन पद्वछ अको ७ (सार्) द्वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट् हेना सद्वकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः- ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/६/२ गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गरर,े व्यहोरा सिेर् जा,कारी गराईन्ि । 

 

 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

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

  
  

एकिुष्ट योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ५५/०७९-८० 

                               सिसर्िः- २०७९/६/१ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८३-१२९८४/०७७-७८(खुला र्था सिावेशाी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल 

इद्विद्वनयररङ सेिा, मेट्र ोलोजी समूह, द्वसद्वनयर द्वमस्त्री पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट् अन्तरिातााको  

लाद्वग छनौट् भएका ६ (ि) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/१६ गते सञ्चालन भएको अन्तरिाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना 

उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

एकिुष्ट योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर  सवज्ञाप, ,ं. ससफाररस सिूह 

१.  ४५००२० रुपक बराल १२९८३/०७७-७८ िुला 

२.  ४५०००७ सद्विता अयााल १२९८४/०७७-७८ मद्वहला 

 

 

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

 जनकप्रसाद खनाल चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अद्विकृत) (उपसद्वचि) 

    

,ोटिः 

 यस द्विज्ञापनमा द्वलखित परीक्षाबाट् अन्तरिातााको लाद्वग छनौट् भई अन्तरिाताामा सखम्मद्वलत भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नद्वतजा प्रकाशन भएको द्वमद्वतले ७ (सार्) द्वदन पद्वछ अको ७ (सार्) द्वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट् हेना सद्वकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः- ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/६/२ गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गरर,े व्यहोरा सिेर् जा,कारी गराईन्ि । 

 

 

 

 

 


