
लोक सेवा आयोग 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ९९ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

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

लागग छनौट भएका २६ (छब्बीस) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र गमगत 

२०७९/७/२२ गतेदेखि २४ गतेसम्म संचालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित २५ (पच्चीस) 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.  ४५२९५७ 
सागलकराम ढकाल  

मध्यगवन्दु-९, नवलपरासी (व.सु.पू.) 
पे्रमनाि/शोभा देवनाि 

श्री आन्तरीक राजश् व कायाालय, कावासोती, 

नवलपरासी (व.सु.पू.) । 

२.  ४५३४५३ 
गवगपनकुमार महतो 

गमगिला-८, धनुषा 
रामप्रसाद/गजवछीदेवी चौधरी 

श्री आन्तरीक राजश् व कायाालय, कावासोती, 

नवलपरासी (व.सु.पू.) । 

३.  ४५१६१२ 
रंजना लागमछाने  

रत् ननगर-१५, गचतवन 
टोपप्रसाद/सीता चुडामणी श्री आन्तरीक राजश् व कायाालय, पोिरा । 

४.  ४५०५३० 
ज्योगतप्रसाद अयााल 

भीरकोट-३, स्याङ्जा 
चन्द्रप्रसाद/देवका िेमलाल श्री आन्तरीक राजश् व कायाालय, पोिरा । 

५.  ४५३०६९ 
सुरेश पोखे्रल  

पुतलीबजार-४, स्याङ्जा 
राजनकुमार/देवकुमारी प्रजापती श्री आन्तरीक राजश् व कायाालय, बागलुङ। 

६.  ४५३३६७ 
ममता पंगेनी 

वालीङ-६, स्याङ्जा 
ताराप्रसाद/मिुरा िानेश्वर श्री करदाता सेवा कायाालय, स्याङ्जा । 

७.  ४५०९३५ 
चगवन्द्र गसंह 

बारेकोट-५, जाजरकोट 
रत्नबहादुर/सगशला करबीर श्री आन्तरीक राजश् व कायाालय, बागलुङ । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५३१८९ 
लालचन्द्र पौडेल  

आुँधीिोला-४, स्याङ्जा 
नरहरर/सागबत्री बृहस्पगत 

२.  ४५३३१९ 
सुवास पौडेल  

आुँधीिोला-४, स्याङ्जा 
उमािर/वाटुली भुवानीशंकर  
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यो.क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

३.  ४५३५८५ 
गोगवन्द ढकाल 

पुतलीबजार-१४, स्याङ्जा 
डण्डपानी/गतलाकुमारी घुमनाि 

४.  ५१००७६ 
मनोज पौडेल 

कुश्मा-३, पवात 
कोगकलप्रसाद/गदपााकुमारी देवीप्रसाद 

५.  ४५२९४७ 
उपेन्द्रप्रसाद संज्याल  

शाखन् नगत्रवेणी-६, कागलकोट 
प्रभूलाल/लक्ष्मीकन्या देउहरी 

६.  ४५०८६८ 
गणेश शमाा 

गसंजा-२, जुम्ला 
गशव/आलमदेवी रामनाि 

७.  ४५२६२२ 
प्रकाश धामी 

सोरु-३, मुगु 
टक्कबहादुर/सुन धनजय 

  

अस्थायी योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५३६४९ गनमालराज बराल लोकराज गशवलाल 

  

  

 

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

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

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 
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उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- १००/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

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

अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका ८ (आठ) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र गमगत २०७९/७/२२ गतेदेखि २४ गतेसम्म संचालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ७ (सार्) 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.  ४५३६१५ 
देव श्री गत्रपाठी 

इच्छाकामना-५, गचतवन 
कृष्णप्रसाद/सीता नन्दप्रसाद श्री करदाता सेवा कायाालय, स्याङ्जा । 

२.  ५१०११२ 
सागवत्रा सुवेदी 

मंगला-२, म्याग्दी 
देगवप्रसाद/िडककुमारी गटकानाि 

श्री करदाता सेवा कायाालय, बेसीसहर, 

लमजुङ । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५१५८० 
गसता रोकाय 

कुमाि-५, सल्यान 
डणे्ड/मनकली नने्न 

२.  ४५२८३० 
सुखिता भट्टराइा 

कुश्मा-१४, पवात 
बाबुराम/भगवतीकुमारी गललाबल्लभ 

३.  ५१०४३० 
संगगता शमाा 

बागलुङ-१२, बागलुङ 
यदुनाि/गसतादेवी गबषु्णप्रसाद 

  

  

 

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

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

 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  

  
  

उमे्मदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.- १०१ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

(अप्रासवसिक), नायब 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 र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

गमगत २०७९/७/२२ गतेदेखि २४ गतेसम्म संचालन भएको 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 

गनजको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहायको 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.  ४५२९५६ 
कमल तामाङ् 

शैलुङ-५, दोलिा 
दलबहादुर/इन्द्रकुमारी मानबहादुर श्री करदाता सेवा कायाालय, गोरिा । 

 

  

 

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

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

 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.- १०२ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

(अप्रासवसिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या २ (दुई) 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 २०७९/७/२२ गतेदेखि २४ गतेसम्म 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.  ४५३३७५ 
गबनोदकुमार यादव 

धनुषाधाम-२, धनुषा 
रजेसर/घुरनीदेवी मुिो 

श्री करदाता सेवा कायाालय, बेसीसहर, 

लमजुङ । 

२.  ४५२२२० 
रोशनकुमार कुशवाहा 

गवश्रामपुर-५, बारा 
रामेश्वरप्रसाद/इन्दुदेवी बैलास श्री करदाता सेवा कायाालय, गोरिा । 

 

 

 

 

 

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

 (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.- १०३/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

(अप्रासवसिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका १२ (बाह्र) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप 

परीक्षण र गमगत २०७९/७/२२ गतेदेखि २४ गतेसम्म संचालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित १२ (बाह्र) 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.  ४५३३७४ 
रगवराज शमाा 

गसंजा-२, जुम्ला 
कृष्णभि/गहरा आउुँसे  श्री आन्तरीक राजश् व कायाालय, बागलुङ । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५२९४७ 
उपेन्द्रप्रसाद संज्याल  

शाखन् नगत्रवेणी-६, कागलकोट 
प्रभूलाल/लक्ष्मीकन्या देउहरी 

२.  ४५०८६८ 
गणेश शमाा 

गसंजा-२, जुम्ला 
गशव/आलमदेवी रामनाि 

३.  ४५२६२२ 
प्रकाश धामी 

सोरु-३, मुगु 
टक्कबहादुर/सुन धनजय 

४.  ४५०१६५ 
ररतबहादुर रावत 

तातोपानी-७, जुम्ला 
वृषे/तुलसी कले 

५.  ४५३९५५ 
लोकबहादुर बोहरा  

मेले्लि-६, अछाम 
धनगजत/मगनदेवी लालबहादुर 

६.  ४५३९२६ 
कगबन्द्र आचाया 

कनकासुन्दरी-६, जुम्ला 
नारायणप्रसाद/जानदेवी जयलाल 

७.  ४५०२८३ 
छगवलाल गगरी 

नलगाड-७, जाजरकोट 
धमा/नन्दकुमारी कलु 

८.  ४५३८२२ 
कृष्णप्रसाद चौलागाइा 

तातोपानी-५, जुम्ला 
जयलाल/हाुँसु धनन्जय 

  

 

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

 (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.- १०४/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), नायब 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.  ४५२९५७ सागलकराम ढकाल  १२८५२/०७७-७८ िुला  

२.  ४५३४५३ गवगपनकुमार महतो १२८५२/०७७-७८ िुला  

३.  ४५१६१२ रंजना लागमछाने  १२८५२/०७७-७८ िुला  

४.  ४५०५३० ज्योगतप्रसाद अयााल १२८५२/०७७-७८ िुला  

५.  ४५३०६९ सुरेश पोखे्रल  १२८५२/०७७-७८ िुला  

६.  ४५३३६७ ममता पंगेनी १२८५२/०७७-७८ िुला  

७.  ४५०९३५ चगवन्द्र गसंह १२८५२/०७७-७८ िुला  

८.  ४५३३७४ रगवराज शमाा १२८५८/०७७-७८ गप.के्ष.  

९.  ४५३६१५ देव श्री गत्रपाठी १२८५३/०७७-७८ मगहला  

१०.  ४५२९५६ कमल तामाङ् १२८५४/०७७-७८ आ.ज.  

११.  ५१०११२ सागवत्रा सुवेदी १२८५३/०७७-७८ मगहला  

१२.  ४५३३७५ गबनोदकुमार यादव १२८५५/०७७-७८ मधेशी  

१३.  ४५२२२० रोशनकुमार कुशवाहा 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 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 । 


