
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.-३१/०७८-७९ 

  सिसर्िः - २०७८/६/८ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९६१/०७६-७७ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.षन. समूह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी 

(प्राषवषिक), प्राषवषिक सहायक पदको माग पद संख्या ३ (र्ीन) का लाषग षलईएको षलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको  

लाषग छनौट भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको षमषत २०७८/०६/०७ र ८ गते  सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथथत ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको षलखखत परीक्षा र अन्तरवातााको औित अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 

आिारमा देहाय बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथषमकताक्रमका आिारमा 

देहाय बमोषजमको कायाालयमा थथायी षनयुखिको लाषग षसफाररश गने गरी षमषत २०७८/०६/०८ मा षनणाय भएको हुुँदा 

सम्बखित सबैको जानकारीको लाषग यो सूचना प्रकाषशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     ससफाररस सिूह: खुला 

यो.क्र.

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

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५००२८ 
पुणा कला थापा 

गजरकोट-४, तनहुुँ 
ईन्द्रबहादुर/नमाती चोकबहादुर श्री खाद्य प्रषवषि तथा गुण षनयन्त्रण 

षिषभजन कायाालय, पोखरा। 

२.  ४५०००२ 
प्रषमला राई 

िरान-६, सुनसरी 
रेशमबहादुर/षदलकुमारी लाखबहादुर श्री खाद्य प्रषवषि तथा गुण षनयन्त्रण 

षिषभजन कायाालय, पोखरा। 

३.  ४५००२५ 
सोनन्द मल्ल 

षतलाहार-२, पवात 
षकशोरवम/रमा िनबहादुर श्री खाद्य प्रषवषि तथा गुण षनयन्त्रण 

षिषभजन कायाालय, पोखरा। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००२४ 
सुषनल पोखरेल 

रत् नपुर-६, स्याङ्जा 
धु्रवराज/षमठु होमनाथ 

 

 

 



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.  ४५००२३ पुस्कर पौिेल रामचन्द्र भखिराम 

 

 

 

 

 ________________ __________________ __________________ 

 टंक प्रसाद पन्थी सचरन्जीवी भण्डारी वीरेन्द्र बहादुर स्ााँर 

 शाखा असिकृर् केन्द्रीय प्रसर्सनिी उपससचव 

 

नोटिः  

 यस षवज्ञापनमा षलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाषग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मषलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नषतजा प्रकाशन भएको षमषतले ७ (सार्) षदन पषछ अको ७ (सार्) षदनसम्म आयोगको  

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सषकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 



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.-३२/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/६/८ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९६२/०७६-७७ (िसहला), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.षन. समूह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी 

(प्राषवषिक), प्राषवषिक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाषग षलईएको षलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको  

लाषग छनौट भएका ६ (छ) जना उमे्मदवारहरुको षमषत २०७८/०६/०७ र ८ गते  सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथथत 

६ (छ) जना उमे्मदवारहरुको षलखखत परीक्षा र अन्तरवातााको औित अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय 

बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथषमकताक्रमका आिारमा देहाय 

बमोषजमको कायाालयमा थथायी षनयुखिको लाषग षसफाररश गने गरी षमषत २०७८/०६/०८ मा षनणाय भएको हुुँदा 

सम्बखित सबैको जानकारीको लाषग यो सूचना प्रकाषशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                    ससफाररस सिूह: िसहला 

यो.क्र.

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

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५०००५ 
बन्दना पन्त 

बेसीसहर-११, लमजुङ 
षवनोदवावु/कुमारी नानी षिल्लमूषता श्री खाद्य प्रषवषि तथा गुण षनयन्त्रण 

षिषभजन कायाालय, तनहुुँ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००१५ 
स्मीता पौिेल 

बौषदकाली-२, नवलपरासी (व.सु.पु.) 
षटकाराम/षबषनता उमनाथ 

 

 

 ________________ __________________ __________________ 

 टंक प्रसाद पन्थी सचरन्जीवी भण्डारी वीरेन्द्र बहादुर स्ााँर 

 शाखा असिकृर् केन्द्रीय प्रसर्सनिी उपससचव 

 

नोटिः  

 यस षवज्ञापनमा षलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाषग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मषलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नषतजा प्रकाशन भएको षमषतले ७ (सार्) षदन पषछ अको ७ (सार्) षदनसम्म आयोगको  

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सषकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 



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. 4 

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-३३/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/६/८ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९६३/०७६-७७ (आ.ज.), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.षन. समूह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी 

(प्राषवषिक), प्राषवषिक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाषग षलईएको षलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको  

लाषग छनौट भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको षमषत २०७८/०६/०७ र ८ गते  सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथथत ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको षलखखत परीक्षा र अन्तरवातााको औित अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 

आिारमा देहाय बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथषमकताक्रमका आिारमा 

देहाय बमोषजमको कायाालयमा थथायी षनयुखिको लाषग षसफाररश गने गरी षमषत २०७८/०६/०८ मा षनणाय भएको हुुँदा 

सम्बखित सबैको जानकारीको लाषग यो सूचना प्रकाषशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     ससफाररस सिूह: आ.ज. 

यो.क्र.

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

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५०००८ 
सन्तोि थापा मगर 

पोखरा-३३, कास्की 
षमनबहादुर/मनकुमारी इन्द्रबहादुर श्री खाद्य प्रषवषि तथा गुण षनयन्त्रण 

षिषभजन कायाालय, तनहुुँ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००२० 
ररजुन पुन 

अन्नपूणा-५, म्याग्दी 
बेगबहादुर/भेउरानी चेतबहादुर 

 

 

 

 ________________ __________________ __________________ 

 टंक प्रसाद पन्थी सचरन्जीवी भण्डारी वीरेन्द्र बहादुर स्ााँर 

 शाखा असिकृर् केन्द्रीय प्रसर्सनिी उपससचव 

 

नोटिः  

 यस षवज्ञापनमा षलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाषग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मषलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नषतजा प्रकाशन भएको षमषतले ७ (सार्) षदन पषछ अको ७ (सार्) षदनसम्म आयोगको  

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सषकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 



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. 5 

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-३४/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/६/८ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९६४/०७६-७७ (ििेशी), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.षन. समूह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी 

(प्राषवषिक), प्राषवषिक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाषग षलईएको षलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको  

लाषग छनौट भएका ३ (र्ीन) जना उमे्मदवारहरुको षमषत २०७८/०६/०७ र ८ गते  सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथथत २ (दुई) जना उमे्मदवारहरुको षलखखत परीक्षा र अन्तरवातााको औित अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा 

देहाय बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथषमकताक्रमका आिारमा देहाय 

बमोषजमको कायाालयमा थथायी षनयुखिको लाषग षसफाररश गने गरी षमषत २०७८/०६/०८ मा षनणाय भएको हुुँदा 

सम्बखित सबैको जानकारीको लाषग यो सूचना प्रकाषशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     ससफाररस सिूह: ििेशी 

यो.क्र.

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

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५००१३ 
सहन्साकुमार मेहता 

इनरुवा-८, सुनसरी 
रामरुप/पानोदेवी भोली श्री खाद्य प्रषवषि तथा गुण षनयन्त्रण 

षिषभजन कायाालय, बागलुङ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००३२ 
देबनकुमार महतो 

कल्याणपुर-१२, षसराहा 
रामपरीक्षण/सोनादेवी महन्थ 

 

 

 

 ________________ __________________ __________________ 

 टंक प्रसाद पन्थी सचरन्जीवी भण्डारी वीरेन्द्र बहादुर स्ााँर 

 शाखा असिकृर् केन्द्रीय प्रसर्सनिी उपससचव 

 

नोटिः  

 यस षवज्ञापनमा षलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाषग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मषलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नषतजा प्रकाशन भएको षमषतले ७ (सार्) षदन पषछ अको ७ (सार्) षदनसम्म आयोगको  

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सषकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 



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. 6 

  

एकिुष्ट योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-३५/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/६/८ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९६१-१२९६४/०७६-७७ (खुला र्था सिावेशी), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.षन. समूह, 

रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राषवषिक), प्राषवषिक सहायक पदको माग पद संख्या ६ (छ) का लाषग षलईएको षलखखत 

परीक्षाबाट अन्तवाातााको  लाषग छनौट भएका १२ (बाह्र) जना उमे्मदवारहरुको षमषत २०७८/०६/०७ र ८ गते  सञ्चालन 

भएको अन्तरवाताामा उपखथथत ११ (एघार) जना उमे्मदवारहरुको षलखखत परीक्षा र अन्तरवातााको औित अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोषजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको 

लाषग यो सूचना प्रकाषशत गररएको छ। 

एकिुष्ट योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.

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

 

ससफाररश सिूह 

 

१.  ४५००२८ पुणा कला थापा ईन्द्रबहादुर/नमाती चोकबहादुर  खुला 

२.  ४५०००२ प्रषमला राई रेशमबहादुर/षदलकुमारी लाखबहादुर खुला 

३.  ४५००२५ सोनन्द मल्ल षकशोरवम/रमा िनबहादुर खुला 

४.  ४५०००८ सन्तोि थापा मगर षमनबहादुर/मनकुमारी इन्द्रबहादुर आ.ज. 

५.  ४५०००५ बन्दना पन्त षवनोदवावु/कुमारी नानी षिल्लमूषता मषहला 

६.  ४५००१३ सहन्साकुमार मेहता रामरुप/पानोदेवी भोली मिेशी 

 

 

 ________________ __________________ __________________ 

 टंक प्रसाद पन्थी सचरन्जीवी भण्डारी वीरेन्द्र बहादुर स्ााँर 

 शाखा असिकृर् केन्द्रीय प्रसर्सनिी उपससचव 

नोटिः  

 यस षवज्ञापनमा षलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाषग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मषलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नषतजा प्रकाशन भएको षमषतले ७ (सार्) षदन पषछ अको ७ (सार्) षदनसम्म आयोगको  

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सषकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

पुनश्चिः - ससफाररस पत्र सिसर् २०७८/०६/१०  गरे् ११:०० बजे पसछ सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्छ । 


