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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ८७ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

(अप्रासवसिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ९ (नौ) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका १५ (पन्ध्र) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र गमगत २०७९/७/१८ र २० गते संचालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित १३ (रे्ह्र) 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.  ४५०७२० 
परशुराम गतवारी 

भानु-१०, तनहुुँ 
धु्रवराज/सुगशला िलराज श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, लमजुङ। 

२.  ४५१९५१ 
सुगदप लागमछाने 

कुश्मा-१०, पवात 
दयाराम/गसतादेवी भवदत्त श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, पवात। 

३.  ४५२९९० 
सुगदप पौडेल 

अन्नपूणा-४, कास्की 
गगररधारी/सुगशला नन्दलाल 

श्री लोक सेवा आयोग पोिरा कायाालय, 

पोिरा। 

४.  ४५३८२७ 
परशुराम पौडेल 

अन्नपूणा-३, कास्की 
गंगाराम/गटकेश् वरी मनहरी श्री गजल्ला हुलाक कायाालय, मुस्ताङ। 

५.  ४५१३०९ 
गनरन्जनकुमार पाल 

आदशाकोटवाल-५, बारा 
नागेन्द्र/इररबत्ती जगरनाि 

श्री मालपोत कायाालय, कावासोती, 

नवलपरासी (व.सु.पू.)। 

६.  ४५०५०० 
गवषु्णमाया लम्साल 

गभमाद-१, तनहुुँ 
काशीनाि/सरस्वती ररतुनाि श्री मालपोत कायाालय, स्याङ्जा। 

७.  ५१०१३४ 
वुद्धकुमारी अयााल 

महागशला-२, पवात 
पे्रमप्रसाद/कमलाकुमारी महोदत्त श्री मालपोत कायाालय, म्याग्दी। 

८.  ५१०२९८ 
सागर सुवेदी 

कुश्मा-१, पवात 
गडल्लीराम/कमला देगवप्रसाद श्री मालपोत कायाालय, म्याग्दी। 

९.  ५१०३०० 
मगनष सुवेदी 

बेनी-६, म्याग्दी 
चन्द्रदत्त/टीकाकुमारी चक्रपाणी श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, मुस्ताङ। 



लोक सेवा आयोग 
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वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५१३४६ 
सुरेश िापा 

फलेवास-२, पवात 
गोपीबहादुर/लक्ष्मी टेकबहादुर 

अस्थायी योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५३२२१ मुकुन्द सापकोटा चोकलाल मोहलाल 

  

  

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 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.- ८८/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

(अप्रासवसिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ३ (र्ीन) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका १० (दस) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप 

परीक्षण र गमगत २०७९/७/१८ र २० गते संचालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित १० (दस) 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.  ४५००२४ 
रीता िापा 

पोिरा-२५, कास्की 
कृष्णबहादुर/हररमाया मानबहादुर 

श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, 

नवलपरासी (व.सु.पू.)। 

२.  ४५१७५० 
गटका पौडेल 

जैगमनी-५, बागलुङ 
बालाकृष्ण/िुमादेवी धमाागत 

श्री मालपोत कायाालय, बुगतावाङ, 

बागलुङ। 

३.  ४५३९१० 
सृजना बराल 

पोिरा-२२, कास्की 
गेहेन्द्रराज/सागबत्री गभमनाि श्री मालपोत कायाालय, गोरिा 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५१४७९ 
गवन्दु सुबेदी 

कुश्मा-११, पवात 
इन्द्रप्रसाद/जीवन मोगतप्रसाद 

२.  ४५२६२३ 
सुष्मा भण्डारी 

गल्याङ-२, स्याङ्जा 
शोभाकर/गहरा मेघलाल 

३.  ४५१५३६ 
सुगनता अगधकारी 

पोिरा-३०, कास्की 
गतिाराज/मगहखन्द्र नारायणहरी 

४.  ४५००७५ 
नगमता भुसाल 

सखििका -५, अघाािाुँची  
पदम/शान्ता यदुनाि 

५.  ४५३८५९ 
प्रगतक्षा रेग्मी भट्टराई 

पोिरा-१६, कास्की 
एकनारायण/रेिा नारायणदत्त 

  

  

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ८९ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

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

अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका ६ (छ) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

गमगत २०७९/७/१८ र २० गते संचालन भएको 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.  ४५२०९३ 
सुजन शे्रष्ठ 

चापाकोट-१०, स्याङ्जा 
झलकनारायण/सीताकुमारी नन्दलाल 

श्री मालपोत कायाालय, कावासोती, 

नवलपरासी (व.सु.पू.) । 

२.  ५१०१८० 
गोगबन्द पुन 

मागलका-२, म्याग्दी 
ओमबहादुर/यमभखि गंगबहादुर श्री मालपोत कायाालय, गोरिा 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५३६३४ 
रमेश पुलामी 

गण्डकी-१, गोरिा 
पदमबहादुर/रनमाया भुरमान 

२.  ४५०३९० 
ओमबहादुर िापा 

कागलगण्डकी-६, गुल्मी 
गजतबहादुर/अमृता दलबहादुर 

  

  

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 
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          फोनः  ०६१-४५३१४५,  फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ९० /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५५/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सािान्य प्रशासन 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 ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र गमगत २०७९/७/१८ र २० गते संचालन भएको 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.  ४५१३७९ 
अजयकुमार शमाा 

कागलकामाई-१, पसाा 
निुप्रसाद/जगरानी अदालत 

श्री ईलाका प्रशासन कायाालय, 

लोमन्थाङ, मुस्ताङ । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५१२६२ 
सुगधर साह 

कगवलासी-४, सलााही 
भरत/कोगशला ठाकुर 

२.  ४५१४७४ 
श्यामसुन्दरकुमार यादव 

राजदेवी-८, रौतहट 
सहदेव/पे्रमदेवी झोटाईल 

 

 

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 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.- ९१/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५८/०७७-७८ (सप.के्ष.), नेपाल प्रशासन सेवा, सािान्य प्रशासन 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 र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

गमगत २०७९/७/१८ र २० गते संचालन भएको 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.  ४५०५३८ 
नहकुल बोगटी 

साखन् नगत्रवेणी-५, कागलकोट 
अमरे/गबस्मता गोरे 

श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, चामे, 

मनाङ । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५३९५५ 
लोकबहादुर बोहरा 

मेले्लि-६, अछाम 
धनगजत/मगनदेवी लालबहादुर 

२.  ४५३६९४ 
भानुभि उपाध्याय 

तातोपानी-४, जुम्ला 
िडानन्द/सागवत्री रत् नशरण 

३.  ४५३९४७ 
युवराज चन्द 

नलगाड-७, जाजरकोट 
देवेन्द्र/िम्बाकुमारी धमाबहादुर 

४.  ४५०६६२ 
प्रकाशकुमार न्यौपाने 

तुमाािाुँद-६, अछाम 
जनकलाल/लोकसरा रामप्रसाद 

  

  

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 

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

  
  

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- ९२/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला र्था सिावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सािान्य प्रशासन सिूह, 

रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १६ (सोह्र) 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.  ४५०७२० परशुराम गतवारी १२८५२/०७७-७८ िुला  

२.  ४५१९५१ सुगदप लागमछाने १२८५२/०७७-७८ िुला  

३.  ४५२९९० सुगदप पौडेल १२८५२/०७७-७८ िुला  

४.  ४५३८२७ परशुराम पौडेल १२८५२/०७७-७८ िुला  

५.  ४५१३०९ गनरन्जनकुमार पाल १२८५२/०७७-७८ िुला  

६.  ४५०५०० गवषु्णमाया लम्साल १२८५२/०७७-७८ िुला  

७.  ५१०१३४ वुद्धकुमारी अयााल १२८५२/०७७-७८ िुला  

८.  ५१०२९८ सागर सुवेदी १२८५२/०७७-७८ िुला  

९.  ५१०३०० मगनष सुवेदी १२८५२/०७७-७८ िुला  

१०.  ४५००२४ रीता िापा १२८५३/०७७-७८ मगहला  

११.  ४५२०९३ सुजन शे्रष्ठ १२८५४/०७७-७८ आ.ज.  

१२.  ५१०१८० गोगबन्द पुन १२८५४/०७७-७८ आ.ज.  

१३.  ४५१७५० गटका पौडेल १२८५३/०७७-७८ मगहला  

१४.  ४५३९१० सृजना बराल १२८५३/०७७-७८ मगहला  



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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यो.क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर  ससफाररश गररएको सवज्ञापन नं. खुला/सिावेशी 

१५.  ४५०५३८ नहकुल बोगटी १२८५८/०७७-७८ गप.के्ष.  

१६.  ४५१३७९ अजयकुमार शमाा १२८५५/०७७-७८ मधेशी  

 

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

 

 

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

 (चेतनाि पोिरेल) (उमेशकुमार पोिरेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 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 । 


