
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. ९३ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

लेखापाल पदको माग पद संख्या ६ (छ) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको  लागग छनौट 

भएका १३ (रे्ह्र) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/७/१५ र १६ गते संचालन भएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र गमगत २०७९/७/२१ र २२ 

गते 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.  ५१०१७४ 
नकुल शमाा 

बेनी-२, म्याग्दी 
पशुपती/गभमा प्रजापती 

श्री गजल्ला समन्वय सगमगतको कायाालय, 

पवात । 

२.  ४५३७६९ 
मनोज शमाा 

कुश्मा-२, पवात 
मोहदत्त/यानुकला तारािर 

श्री कोष तिा लेिा गनयन्त्रक कायाालय, 

स्याङ्जा । 

३.  ४५०२३६ 
जीवन भण्डारी  

अन्नपूणा-२, कास्की 
गिल्लीराम/नन्दकली कुलप्रसाद 

श्री गिवेणी भन्सार कायाालय, 

नवलपारासी (व.सु.पू.) । 

४.  ४५३११० 
ख्यामप्रसाद न्यौपाने 

पै ुँयू-५, पवात 
रेशमलाल/चुगनमगत नरभुपाल 

श्री कोष तिा लेिा गनयन्त्रक कायाालय, 

लमजुङ । 

५.  ४५०२८१ 
गमलन पौिेल 

फलेवास-१, पवात 
रामप्रसाद/गंगा हररदत्त श्री नापी कायाालय, तनहुुँ । 

६.  ४५००२९ 
माधबप्रसाद चापागाइा 

अजुानचौपारी-४, स्याङ्जा 
लोकप्रसाद/गभमकुमारी देवीदत्त 

श्री गोरिा दरबार हेरचाह कायाालय, 

गोरिा । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५३३१९ 
सुवास पौिेल  

आुँधीिोला-४, स्याङ्जा 
उमािर/वाटुली भुवानीशंकर  

२.  ४५३३२४ 
राजु पौिेल 

आुँधीिोला-४, स्याङ्जा 
गदयानाि/कल्पना गमिलाल  

३.  ४५२२३० 
तारानाि अगधकारी 

अन्नपूणा-२, कास्की 
पुरुषोत्तम/गजरी तुलाराम  



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा) 
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यो.क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

४.  ४५३६८८ 
दीपक िुमे्र 

वागलङ-१०, स्याङ्जा 
पे्रमनारायण/रागधका रगवलाल 

५.  ४५००४७ 
सागर ढकाल 

आुँधीिोला-६, स्याङ्जा 
धु्रवराज/शोभाकुमारी भानुभि 

  

  

 

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

 (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.- ९४/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

लेखापाल 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 २०७९/७/२१ र २२ 

गते संचालन भएको 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.  ४५२९४२ 
कगवता के.सी. 

पुतलीबजार-७, स्याङ्जा 
चेतबहादुर/लक्ष्मी गभमबहादुर  श्री गजल्ला गनवााचन कायाालय, म्याग्दी । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ५१०१४८ 
सुगनता अगधकारी 

कुश्मा-९, पवात 
रमाकर/सरस्ती रगवलाल 

२.  ४५०१०५ 
सगबना पौिेल 

आुँधीिोला-५, स्याङ्जा 
गिल्लीराम/तारादेवी केशरदत्त 

३.  ४५०३१२ 
गनशा गगरी 

बगिगाि-१, बागलुङ 
गहरालाल/फुलकुमारी इश्वर 

  

  

 

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

 (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.- ९५ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

लेखापाल 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 २०७९/७/२१ र २२ गते 

संचालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ६ (छ) 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.  ५१०५४७ 
रेशम िापा मगर 

बेनी-१, म्याग्दी 
गटकाबहादुर/मगनमाया टेकबहादुर श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, मनाङ । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५३५४९ 
अखिता िापा 

बागलुङ-१०, बागलुङ 
गिलबहादुर/गभमकुमारी भिबहादुर  

२.  ४५०८०८ 
िमबहादुर िापा  

बागलुङ-१०, बागलुङ 
पे्रमबहादुर/िमकला हका बहादुर 

३.  ४५३०४० 
रामबहादुर चौधरी  

राजापुर-९, बगदाया 
मोतीराम/रागधकादेवी हररचन्द्र  

४.  ४५०७३७ 
पे्रमबहादुर पुन 

जलजला-५, पवात 
आसबहादुर/गभममाया सत्यबहादुर  

  

  

 

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

 (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.- ९६ /०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

लेखापाल 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 २०७९/७/२१ र २२ 

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.  ४५३३०८ 
गववेक महतो 

गौशाला-४, महोत्तरी 
फेकन/गमनाकुमारी रामचन्द्र श्री मुस्ताङ गजल्ला अदालत, मुस्ताङ । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५१९४६ 
कन्हाई गमश्र 

बसबररया-३, सलााही 
गवनोद/गशवदेवी सुरत 

२.  ४५२८५८ 
प्रगदप केशरी  

करैयामाई-३, बारा 
भरत/गसतादेवी हररहर  

३.  ४५१३५१ 
संतोष यादव 

गछपहर माई-१, पसाा 
मेघा/रागधका जदु 

 

 

 

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

 (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.- ९७/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२८५७/०७७-७८ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा सिूह, रा.प.अनं. प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), 

लेखापाल 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 २०७९/७/२१ र २२ 

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.  ४५०२४५ 
सन्तोष बास्तोला 

पोिरा-२२, कास्की 
रामचन्द्र/माया होमनाि  श्री गोरिा गजल्ला अदालत, गोरिा । 

वैकखिक योग्यर्ाक्रि: 

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

१.  ४५३५४९ 
अखिता िापा 

बागलुङ-१०, बागलुङ 
गिलबहादुर/गभमकुमारी भिबहादुर  

२.  ४५१९१८ 
धन कृष्ण जैसी 

गुगिचौर-४, जुम्ला 
गोगवचन्द्र/राममाया देउमुनी  

३.  ४५०१३९ 
अमृत पोखे्रल 

पुतलीबजार-१४, स्याङ्जा 
नन्दलाल/ख्यामकुमारी भुगमदत्त  

४.  ४५३९४८ 
गशवप्रसाद चापागाुँइा 

अजुानचौपारी-५, स्याङ्जा 
गिल्लीराम/गौमती महोदत्त 

  

  

 

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

 (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.- ९८/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/७/२५ 

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

प्रथि शे्रणी (अप्रासवसिक), लेखापाल पदको माग पद संख्या १० (दश) 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.  ५१०१७४ नकुल शमाा १२८५२/०७७-७८ िुला  

२.  ४५३७६९ मनोज शमाा १२८५२/०७७-७८ िुला  

३.  ४५०२३६ जीवन भण्डारी  १२८५२/०७७-७८ िुला  

४.  ४५३११० ख्यामप्रसाद न्यौपाने १२८५२/०७७-७८ िुला  

५.  ४५०२८१ गमलन पौिेल १२८५२/०७७-७८ िुला  

६.  ४५००२९ माधबप्रसाद चापागाइा  १२८५२/०७७-७८ िुला  

७.  ४५०२४५ सन्तोष बास्तोला १२८५७/०७७-७८ अपाङ्ग  

८.  ४५२९४२ कगवता के.सी. १२८५३/०७७-७८ मगहला  

९.  ४५३३०८ गववेक महतो १२८५५/०७७-७८ मधेशी  

१०.  ५१०५४७ रेशम िापा मगर 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 । 


