
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ८०/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५२/०७७-७८ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय सिूह, रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), 

नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ७ (सार्) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  

लागग छनौट भएका ११ (एघार) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ गतेदेखि ऐ. १७ गतेसम्म संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र अन्तरवाताामा उपखथित ८ (आठ) जना उमे्मदवारहरुको सलखखर् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार 

देहाय अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/७/२५ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५३७१० 
अगनल बराल 

माडी-१, गचतवन 
उमाकान्त/दुगाा देवीप्रसाद श्री राजश् व न्यायाधीकरण पोिरा । 

२.  ४५१५२७ 
दुगाानारायण गज.सी. 

मदाने-३, गुल्मी 
भेषबहादुर/कमला गोगवन्दबहादुर श्री राजश् व न्यायाधीकरण पोिरा । 

३.  ५१०६९७ 
रामेश्वर पौडेल 

फलेवास-१०, पवात 
मोतीप्रसाद/पे्रमकुमारी हरीलाल श्री राजश् व न्यायाधीकरण पोिरा । 

४.  ४५०३७६ 
अजुान ररजाल 

गवरेन्द्रनगर-३, सुिेत 
िडानन्द/पगवत्रा बगलराम श्री उच्च अदालत पोिरा वा अन्तरगत । 

५.  ५१०५७४ 
कृष्ण पाठक 

बागलुङ-१३, बागलुङ 
भुमीराज/नन्दकली भवदत्त श्री उच्च अदालत पोिरा वा अन्तरगत । 

६.  ४५१११३ 
भुगमराज ढकाल 

कालीगण्डकी-६, गुल्मी 
गभमलाल/गंगादेवी ऋगषराम श्री उच्च अदालत पोिरा वा अन्तरगत । 

७.  ४५३४४६ 
गबनोदकुमार गवष्ट 

नरहररनाि-१, कागलकोट 
गविाबहादुर/कौरादेवी नने्द श्री उच्च अदालत पोिरा वा अन्तरगत । 

अस्थायी योग्यर्ाक्रि: 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर  बाबुको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५३८९८ अजुान लागमछाने पानुदत्त गटकाराम 

२.  ४५२८९६ महेश्वर गिगमरे हररभि गवश्वनाि 

 

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ८१ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५३/०७७-७८ (िसहला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय सिूह, रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), 

नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  

लागग छनौट भएका ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ गतेदेखि ऐ. १७ गतेसम्म संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवाताामा उपखथित ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको सलखखर् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ााको औषत अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/७/२५ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५३६६६ 
अगनता शमाा 

कुश्मा-१०, पवात 
देवनाि/प्रगमला पुषोतम श्री उच्च अदालत पोिरा वा अन्तरगत । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५००७६ 
सीता सापकोटा सुबेदी 

पोिरा-२४, कास्की 
गदनानाि/नेत्रकुमारी हररनारायण 

२.  ४५१५५७ 
आुँचल बराल 

पोिरा-५, कास्की 
गवश्वनाि/गबजुला उमापगत 

  

  

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ८२ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५४/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय सिूह, रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), 

नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या २ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  

लागग छनौट भएका ३ (र्ीन) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ गतेदेखि ऐ. १७ गतेसम्म संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवाताामा उपखथित ३ (र्ीन) जना उमे्मदवारहरुको सलखखर् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ााको औषत अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/७/२५ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५३८०५ 
हका बहादुर गुरुङ्ग 

अजुानचौपारी-४, स्याङ्जा 
बमबहादुर/जमुना पदमध्वज श्री उच्च अदालत पोिरा वा अन्तरगत । 

२.  ४५००४५ 
िमी िापा 

गौमुिी-२, यूठान 
यमबहादुर/पुनीदेवी गंगे श्री उच्च अदालत पोिरा वा अन्तरगत । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५४००८ 
रचना भुजेल 

पोिरा-२८, कास्की 
रामबहादुर/रमादेवी कृष्णबहादुर 

  

  

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ८३ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५५/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय सिूह, रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), 

नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  

लागग छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदवारको गमगत २०७९/७/१७ गते संचालन हुने गरी गनधाारण गररएको अन्तरवाताामा गनज उमे्मदवार 

अनुपखथित हुने भनी सनाित गरेको हुुँदा उले्लखित गवज्ञापनमा कुनै उमे्मदवार गसफाररश हुन नसकेको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

 

 

 

 

 

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ८४ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५६/०७७-७८ (दसलर्), नेपाल न्याय सेवा, न्याय सिूह, रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), 

नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  

लागग छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदवारको गमगत २०७९/७/१५ गतेदेखि ऐ. १७ गतेसम्म संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवाताामा उपखथित १ (एक) जना उमे्मदवारको सलखखर् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ााको औषत अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग 

गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/७/२५ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५१४९१ 
कुसुम गव.क. 

पोिरा-३२, कास्की 
िगेश्वर/मगसना इन्द्रगजत श्री उच्च अदालत पोिरा वा अन्तरगत । 

  

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ८५/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५८/०७७-७८ (सप.के्ष.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय सिूह, रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), 

नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  

लागग छनौट भएका ६ (छ) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ गतेदेखि ऐ. १७ गतेसम्म संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको सलखखर् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ााको औषत अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७९/७/२५ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररश योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश भएको कायाालय 

१.  ४५०२६१ 
नवराज जोशी 

बुङ्गल-४, बझाङ्ग 
अम्मरराज/गसतादेवी देगवप्रसाद श्री उच्च अदालत पोिरा वा अन्तरगत । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५३४८० 
जगतराज शाही 

जुनीचाुँदे-५, जाजरकोट 
कृष्णबहादुर/लालकुमारी जंगवीर 

२.  ४५१३५८ 
राम कृष्ण भट्ट 

कनकासुन्दरी-८, जुम्ला 
हररप्रसाद/जान्या गोगवनाि 

३.  ४५००३० 
बलबहादुर गबष्ट 

िलारा-९, बझाङ्ग 
नवराज/गसतादेवी नरबहादुर 

  

  

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ८६/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला र्था सिावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय सिूह, रा.प.अनं. प्रथि 

शे्रणी (अप्रासवसिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १३ (रे्ह्र) का लागग थिायी गनयुखिका लागग गसफाररश भएका 

उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको  एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम भएकोले गमगत २०७९।७।२५ को 

गनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर  ससफाररश गररएको सवज्ञापन नं. खुला/सिावेशी 

१.  ४५३७१० अगनल बराल १२८५२/०७७-७८ िुला  

२.  ४५१५२७ दुगाानारायण गज.सी. १२८५२/०७७-७८ िुला  

३.  ५१०६९७ रामेश्वर पौडेल १२८५२/०७७-७८ िुला  

४.  ४५०३७६ अजुान ररजाल १२८५२/०७७-७८ िुला  

५.  ५१०५७४ कृष्ण पाठक १२८५२/०७७-७८ िुला  

६.  ४५१११३ भुगमराज ढकाल १२८५२/०७७-७८ िुला  

७.  ४५३४४६ गबनोदकुमार गवष्ट १२८५२/०७७-७८ िुला  

८.  ४५३८०५ हका बहादुर गुरुङ्ग १२८५४/०७७-७८ आ.ज.  

९.  ४५०२६१ नवराज जोशी १२८५८/०७७-७८ गप.के्ष.  

१०.  ४५३६६६ अगनता शमाा १२८५३/०७७-७८ मगहला  

११.  ४५१४९१ कुसुम गव.क. १२८५६/०७७-७८ दगलत  

१२.  ४५००४५ िमी िापा १२८५४/०७७-७८ आ.ज.  

 

पुनश्चिः - ससफाररश पत्र सिसर् २०७९/७/२८ गरे् ११:०० बजे पसछ सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्छ । 

 

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 

 नोटिः  

 यस गवज्ञापनमा गलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लागग छनौट भई अन्तरवाताामा सखम्मगलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले ७ (सार्) गदन पगछ अको ७ (सार्) गदनसम्म आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 


