
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १४१/०७९-८० 

                          सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५१/०७८-७९ (खुला), ,ेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वसकल सिूह, रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी 

(नप्रासवसिक), ,ायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका ७ (सा्) जना उमे्मदवारहरु मधे्य गमगत २०७९/११/१५ गते संचालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित 

३ (्ी,) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 

आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय अनुसारको 

कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररस गने गरी गमगत २०७९/११/२२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररस योग्य्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररस भएको कायाालय 

१.  ४९२०३७ ४५३०३९ 
दमन ओली 

कुशे-५, जाजरकोट 
ररपे/पगवत्रा शपे 

श्री उच्च सरकारी वगकल 

कायाालय, कास्की वा अन्तगात। 

२.  ५०६६२५ ४५२९२१ 
गबनादेवी शमाा 

जनकपुर-२४, धनुषा 
तुलसीराम/गमनाकुमारी चुडामणी 

श्री उच्च अदालत पोिरा वा 

अन्तगात। 

३.  ९९८२१ ४५१६७९ 
गनमाला दाहाल 

पोिरा-२१, कास्की 
धनपगत/गसतादेवी खिमलाल 

श्री उच्च अदालत पोिरा वा 

अन्तगात। 

नस्ा ायी योग्य्ाक्रि: 

यो.क्र.,ं. िास्टर आइडी रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि ा र  बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  १०८८१२५ ४५०३९१ युवराज पौडेल एकनारायण गटकाराम 

 

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १४२/०७९-८० 

                          सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५२/०७८-७९ (िसहला), ,ेपाल न्याय सेवा, न्याय सिूह, रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी (नप्रासवसिक), 

,ायव 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 २०७९/११/१५ गते संचालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ६ (छ) जना 

उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय 

बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग 

गसफाररस गने गरी गमगत २०७९/११/२२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररस योग्य्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररस भएको कायाालय 

१.  १०४१५३ ५१००१७ 
गनशा गगरी 

बगडगाड-१, बागलुङ 
गहरालाल/फूलकुमारी इश्वर 

श्री उच्च अदालत पोिरा वा 

अन्तगात। 

वैकखिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ८६९१९ ४५३३०९ 
आथिा आचाया 

चापाकोट-८, स्याङ्जा 
डोलराज/तुलासा ओवाकान्त 

२.  २४९७२४ ५१०६०७ 
पुण्यकुमारी शमाा 

फलेवास-६, पवात 
भवानीप्रसाद/गोपीका नन्दलाल 

३.  ७३३४३ ४५३१९३ 
प्रश् ननानी के्षत्री 

कुश्मा-१३, पवात 
इन्द्रबहादुर/उमाकुमारी अगिर 

  

  

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररस शााखा) 
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एकिुष्ठ योग्य्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १४३/०७९-८० 

                          सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५१-१२८५२/०७८-७९ (खुला ्ा ा सिावेशाी), ,ेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वसकल सिूह, 

रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी (नप्रासवसिक), ,ायव सुब्बा वा सो सरह पदमा थिायी गनयुखिका लागग गसफाररस भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त 

गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको  एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम भएकोले गमगत २०७९।११।२२ को गनणायानुसार सम्बखित 

सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्य्ाक्रििः                      

यो.क्र. नं. िास्टर आईडी रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि ा र  ससफाररस गररएको सवज्ञाप, ,ं. खुला/सिावेशाी 

१.  ४९२०३७ ४५३०३९ दमन ओली १२८५१/०७८-७९ िुला  

२.  ५०६६२५ ४५२९२१ गबनादेवी शमाा १२८५१/०७८-७९ िुला  

३.  ९९८२१ ४५१६७९ गनमाला दाहाल १२८५१/०७८-७९ िुला  

४.  १०४१५३ ५१००१७ गनशा गगरी १२८५२/०७८-७९ मगहला  

 

पु,श्चिः - ससफाररस पत्र सिस् २०७९/११/२५ ग्े सद,को ४:०० बजे पसछ सव्रण गरर,े व्यहोरा सिे् जा,कारी गराईन्छ । 

 

 ,ोटिः  

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

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

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

 

 

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 


