
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.-२२/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/०६/०६ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९५४/०७६-७७ (खुला), इञ्जिञ्जनयरिङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं.प्रथम शे्रणी 

(प्राञ्जवञ्जिक), सरे्भक्षक पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको  लाञ्जग छनौट 

र्भएका ८ (आठ) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत २०७८/०६/०५ ि ६ गते  सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथथत ६ (छ) 

जना उमे्मदवािहरुको ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औसत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय 

बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवािहरुको िोजाइको प्राथञ्जमकताक्रमका आिािमा देहाय 

बमोञ्जजमको कायाालयमा थथायी ञ्जनयुखिको लाञ्जग ञ्जसफारिश गने गिी ञ्जमञ्जत २०७८/०६/०६ मा ञ्जनणाय र्भएको हुुँदा 

सम्बखित सबैको जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     ससफाररस सिूह: खुला 

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५००४८ 
श्रीकृष्ण भण्डारी 
लिख-ु७, नवुाकोट 

कृष्ण राम/रामप्यारी  खखक बहादरु श्री नापी कायाािय, म्याग्दी 

२.  ४५००५१ 
पवन पौडेि 

िािमटटया-७, दाङ 
माधव राज/करुणा तपराज श्री नापी कायाािय, चामे 

३.  ४५००३२ 
सलबन गौतम 

फेदीखोिा-२, स्याङ्जा 
खिव कुमार/ददिमाया ददर्ा नारायण श्री उच्च अदाित पोखरा 

४.  ४५००५२ 
सपना ओिी 
तिुसीपरु-५, दाङ 

कुटवर/गौमती पञ्चराम श्री स्याङ्जा खजल्िा अदाित 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००३४ 
टवज्ञान पौडेि 

आधँीखोिा-४, स्याङ्जा 
िोभाकान्त/िक्ष्मीदेवी नारायणदत्त 

 

 

 



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. 2 

  

 

अस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  450006 मौसम सनुाम राज ु हका बहादरु 

२.  450036 सदुिान सवेुदी र्नश्याम चक्रपाणी 
 

 

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

राजीव कुमार झा            चिरन्जीवी भण्डारी                      वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अञ्जिकृत)                                               (केन्द्रीय प्रञ्जतञ्जनञ्जि)                                                   (उपसञ्जचव) 

                                                                        (शािा अञ्जिकृत)                                        

 

नोटिः  

 यस ञ्जवज्ञापनमा ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको लाञ्जग छनौट र्भई अन्तवााताामा सखम्मञ्जलत र्भएका उमे्मदवािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवािले यो नञ्जतजा प्रकाशन र्भएको ञ्जमञ्जतले ७ (सार्) ञ्जदन पञ्जछ अको ७ (सार्) ञ्जदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सञ्जकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ । 

 

 



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.-२३/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/०६/०६ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९५५/०७६-७७ (िसहला), इञ्जिञ्जनयरिङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राञ्जवञ्जिक), सरे्भक्षक पदको 

माग पद संख्या २ (दुई) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको  लाञ्जग छनौट र्भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत 

२०७८/०६/०५ ि ६ गते  सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथथत ५ (पााँच) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औसत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवािहरुको िोजाइको प्राथञ्जमकताक्रमका 

आिािमा देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थथायी ञ्जनयुखिको लाञ्जग ञ्जसफारिश गने गिी ञ्जमञ्जत २०७८/०६/०६ मा ञ्जनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित 

सबैको जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     ससफाररस सिूह: िसहला 

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५००१८ 
मीना पाण्डे 

लिख-ु३, नवुाकोट 
भाइराजा/ज्ञानदेुवी टहराप्रसाद श्री नविपरु खजल्िा अदाित 

२.  ४५०००४ 
बलब पन्थी 
थप्रके-१, तनहुँ 

नारायण प्रसाद/कमिादेवी कमिापलत श्री तनहुँ खजल्िा अदाित 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००२० 
रन्ज ुवाग्िे 

आपँटपपि-५, गोरखा 
िोकनाथ/कमिा भोजराज 

 

 

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

राजीव कुमार झा            चिरन्जीवी भण्डारी                      वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अञ्जिकृत)                                               (केन्द्रीय प्रञ्जतञ्जनञ्जि)                                                   (उपसञ्जचव) 

                                                                        (शािा अञ्जिकृत)                                        

 

नोटिः  

 यस ञ्जवज्ञापनमा ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको लाञ्जग छनौट र्भई अन्तवााताामा सखम्मञ्जलत र्भएका उमे्मदवािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवािले यो नञ्जतजा प्रकाशन र्भएको ञ्जमञ्जतले ७ (सार्) ञ्जदन पञ्जछ अको ७ (सार्) ञ्जदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सञ्जकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ । 

 

 



लोक सेवा आयोग 

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

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-२४/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/०६/०६ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९५६/०७६-७७ (आ.ज.), इञ्जिञ्जनयरिङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राञ्जवञ्जिक), सरे्भक्षक पदको 

माग पद संख्या १ (एक) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको  लाञ्जग छनौट र्भएका १ (एक) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत 

२०७८/०६/०५ गते  सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथथत १ (एक) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औसत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवािहरुको िोजाइको प्राथञ्जमकताक्रमका 

आिािमा देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थथायी ञ्जनयुखिको लाञ्जग ञ्जसफारिश गने गिी ञ्जमञ्जत २०७८/०६/०६ मा ञ्जनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित 

सबैको जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     ससफाररस सिूह: आ.ज. 

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५००२८ 
प्रदीप राना 
पतुिीबजार-७, स्याङ्जा 

रुकुम बहादरु/छटवसरा गमु बहादरु श्री पवात खजल्िा अदाित 

 

 

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

राजीव कुमार झा            चिरन्जीवी भण्डारी                      वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अञ्जिकृत)                                               (केन्द्रीय प्रञ्जतञ्जनञ्जि)                                                   (उपसञ्जचव) 

                                                                        (शािा अञ्जिकृत)                                        

 

नोटिः  

 यस ञ्जवज्ञापनमा ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको लाञ्जग छनौट र्भई अन्तवााताामा सखम्मञ्जलत र्भएका उमे्मदवािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवािले यो नञ्जतजा प्रकाशन र्भएको ञ्जमञ्जतले ७ (सार्) ञ्जदन पञ्जछ अको ७ (सार्) ञ्जदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सञ्जकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ । 

 

 



लोक सेवा आयोग 

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

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-२५/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/०६/०६ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९५७/०७६-७७ (िधेशी), इञ्जिञ्जनयरिङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राञ्जवञ्जिक), सरे्भक्षक पदको 

माग पद संख्या १ (एक) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको  लाञ्जग छनौट र्भएका १ (एक) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत 

२०७८/०६/०५ गते  सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथथत १ (एक) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औसत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवािहरुको िोजाइको प्राथञ्जमकताक्रमका 

आिािमा देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थथायी ञ्जनयुखिको लाञ्जग ञ्जसफारिश गने गिी ञ्जमञ्जत २०७८/०६/०६ मा ञ्जनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित 

सबैको जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     ससफाररस सिूह: िधेशी 

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५००४९ 
छत्रमणी िाि कणा 
लतिाठी कोइिाडी-१, सप् तरी 

बोधनारायण/कल्याणीदेवी जयनारायण श्री बागिङु खजल्िा अदाित 

 

 

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

राजीव कुमार झा            चिरन्जीवी भण्डारी                      वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अञ्जिकृत)                                               (केन्द्रीय प्रञ्जतञ्जनञ्जि)                                                   (उपसञ्जचव) 

                                                                        (शािा अञ्जिकृत)                                        

 

नोटिः  

 यस ञ्जवज्ञापनमा ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको लाञ्जग छनौट र्भई अन्तवााताामा सखम्मञ्जलत र्भएका उमे्मदवािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवािले यो नञ्जतजा प्रकाशन र्भएको ञ्जमञ्जतले ७ (सार्) ञ्जदन पञ्जछ अको ७ (सार्) ञ्जदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सञ्जकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ । 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

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

सूचना नं.-२६/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/०६/०६ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९५४-१२९५७/०७६-७७ (खुला र्था सिावेशी), इञ्जिञ्जनयरिङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, 

िा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राञ्जवञ्जिक), सरे्भक्षक पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट 

अन्तवाातााको  लाञ्जग छनौट र्भएका १३ (रे्ह्र) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत २०७८/०६/०५ ि ६ गते  सञ्चालन र्भएको 

अन्तिवाताामा उपखथथत ११ (एघार) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औसत अंक समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम कायम हुन आएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकािीको 

लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

एकिुष्ट योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.

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

 

ससफाररश सिूह 

 

१.  ४५००४८ 
श्रीकृष्ण भण्डारी 
लिख-ु७, नवुाकोट 

कृष्ण राम/रामप्यारी  खखक बहादरु खिुा 

२.  ४५००५१ 
पवन पौडेि 

िािमटटया-७, दाङ 
माधव राज/करुणा टपराज खिुा 

३.  ४५००३२ 
सलबन गौतम 

फेदीखोिा-२, स्याङ्जा 
खिव कुमार/ददिमाया ददर्ा नारायण खिुा 

४.  ४५००५२ 
सपना ओिी 
तिुसीपरु-५, दाङ 

कुटवर/गौमती पञ्चराम खिुा 

५.  ४५००१८ 
मीना पाण्डे 

लिख-ु३, नवुाकोट 
भाइराजा/ज्ञानदेुवी टहराप्रसाद मटहिा 

६.  ४५००२८ 
प्रदीप राना 
पतुिीबजार-७, स्याङ्जा 

रुकुम बहादरु/छटवसरा गमु बहादरु आ.ज. 



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  
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यो.क्र.

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

 

ससफाररश सिूह 

 

७.  ४५०००४ 
बलब पन्थी 
थप्रके-१, तनहुँ 

नारायण प्रसाद/कमिादेवी कमिापलत मटहिा 

८.  ४५००४९ 
छत्रमणी िाि कणा 
लतिाठी कोइिाडी-१, सप् तरी 

बोधनारायण/कल्याणीदेवी जयनारायण मधेिी 

 

 

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

राजीव कुमार झा            चिरन्जीवी भण्डारी                      वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अञ्जिकृत)                                               (केन्द्रीय प्रञ्जतञ्जनञ्जि)                                                   (उपसञ्जचव) 

                                                                        (शािा अञ्जिकृत)                                        

 

नोटिः  

 यस ञ्जवज्ञापनमा ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको लाञ्जग छनौट र्भई अन्तवााताामा सखम्मञ्जलत र्भएका उमे्मदवािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवािले यो नञ्जतजा प्रकाशन र्भएको ञ्जमञ्जतले ७ (सार्) ञ्जदन पञ्जछ अको ७ (सार्) ञ्जदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सञ्जकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ । 

 

 

पुनश्चिः - ससफाररस पत्र सिसर् २०७८/०६/०८  गरे् ११:०० बजे पसछ सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्छ । 

 


