
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ४४/०७९-८० 

                          सिसर्िः - २०७९/५/२७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९९८/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिञ्जनयरिङ सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं. ञ्जितीय शे्रणी (प्राञ्जवञ्जिक), 

नसि, पदको माग पद संख्या ७ (सार्) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तिवातााको लाञ्जग छनौट र्भएका १० (दस) जना 

उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत २०७९/५/१७ गतेदेखि ऐ. १९ गतेसम्म सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथित १० (दस) जना उमे्मदवािहरुको 

ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थिायी ञ्जनयुखिको लाञ्जग ञ्जसफारिश गने गिी ञ्जमञ्जत २०७९/५/२७ मा ञ्जनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०२३६ 
ञ्जवनोद अञ्जिकािी 

माछापुच्छ्रे -४, कास्की 
बालकृष्ण/िािा ञ्जललु श्री नापी कायाालय, कास्की। 

२.  ४५०५३९ 
मञ्जनिाज के.सी. 

नलगाड-८, जाजिकोट 
िते/कुमािी पिमल श्री नापी कायाालय, कास्की। 

३.  ४५००८९ 
र्भिबहादुि कठायत 

ञ्जहमा-३, जुम्ला 
कृष्ण/र्भदुिी िामबहादुि श्री नापी कायाालय, स्याङ्जा। 

४.  ४५०१९५ 
सुवास ओली 

सानीरे्भिी-३, रुकुम पञ्जिम 
र्भदाबहादुि/नन् नी कमािा श्री नापी कायाालय, कास्की। 

५.  ४५०१२८ 
मानदेव जैसी 

ित्याड-७, मुगु 
जयरुद्र/लञ्जलता जयमुनी श्री नापी कायाालय, कास्की। 

६.  ४५०२११ 
जनम शाही 

शुर्भडालीडा-८, कालीकोट 
जयबहादुि/दुगाा मोञ्जतलाल श्री नापी कायाालय, स्याङ्जा। 

७.  ४५०३८८ 
पे्रमप्रकाश के.सी. 

ञ्जिवेणी-१, रुकुम पञ्जिम 
जगिन/ञ्जपउमाला हरिलाल श्री नापी कायाालय, लमजुङ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५००९२ 
लोकप्रसाद गौतम 

अिेस-३, िोल्पा 
वेले/कली तामाश्वि 

२.  ४५०२२२ 
िाजेश वुढािोकी 

ञ्जसद्ध कुमाि-१, सल्यान 
कणाबहादुि/ञ्जवमला जगबहादुि 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 
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नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर  बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  450218 अजुान िड्का हका बहादुि रुद्रञ्जवि 

२.  450526 ञ्जदपक ओली सेिबहादुि पूर्भााण 

  

  

 

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

 जनक प्रसाद खनाल  चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अञ्जिकृत) (उपसञ्जचव) 

    

 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ४५/०७९-८० 

                          सिसर्िः - २०७९/५/२७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९९९/०७७-७८ (िसिला), नेपाल इञ्जिञ्जनयरिङ सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं. ञ्जितीय शे्रणी (प्राञ्जवञ्जिक), 

नसि, पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तिवातााको लाञ्जग छनौट र्भएका ४ (चार) जना 

उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत २०७९/५/१७ गतेदेखि ऐ. १९ गतेसम्म सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथित ४ (चार) जना उमे्मदवािहरुको 

ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थिायी ञ्जनयुखिको लाञ्जग ञ्जसफारिश गने गिी ञ्जमञ्जत २०७९/५/२७ मा ञ्जनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५००६७ 
ञ्जसम्रन कठायत 

तातोपानी-५, जुम्ला 
जलबहादुि/लक्ष्मी बिपती श्री नापी कायाालय, लमजुङ। 

२.  ४५०३६२ 
सुञ्जनता शाही 

स्वाञ्जम काञ्जताक िापि-५, बाजुिा 
कटकबहादुि/बेलकला िणीबहादुि श्री नापी कायाालय, लमजुङ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०४९४ 
सञ्जदक्षा िड्का 

मुञ्जसकोट-२, रुकुम 
ञ्जदलबहादुि/पञ्जवता र्भाञ्जगिाम 

  

  

 

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

 जनक प्रसाद खनाल  चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अञ्जिकृत) (उपसञ्जचव) 
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(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

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

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ४६/०७९-८० 

                          सिसर्िः - २०७९/५/२७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३०००/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिञ्जनयरिङ सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं. ञ्जितीय शे्रणी (प्राञ्जवञ्जिक), 

नसि, पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तिवातााको लाञ्जग छनौट र्भएका ३ (र्ी,) जना 

उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत २०७९/५/१७ गतेदेखि ऐ. १९ गतेसम्म सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथित ३ (र्ी,) जना उमे्मदवािहरुको 

ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थिायी ञ्जनयुखिको लाञ्जग ञ्जसफारिश गने गिी ञ्जमञ्जत २०७९/५/२७ मा ञ्जनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०११८ 
मिुिञ्जसंह घती 

िोञ्जहणी-६, रुपने्दही 
युयोिन/फूलकुमािी मोहन श्री नापी कायाालय, लमजुङ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०५०७ 
पावाती िारू 

बाुँसगढी-७, बञ्जदाया 
िामप्रसाद/चन्द्रा लाला 

  

  

 

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

 जनक प्रसाद खनाल चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अञ्जिकृत) (उपसञ्जचव) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ४७/०७९-८० 

                          सिसर्िः - २०७९/५/२७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३००१/०७७-७८ (िधेसी), नेपाल इञ्जिञ्जनयरिङ सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं. ञ्जितीय शे्रणी (प्राञ्जवञ्जिक), 

नसि, पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तिवातााको लाञ्जग छनौट र्भएका ४ (चार) जना 

उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत २०७९/५/१७ गतेदेखि ऐ. १९ गतेसम्म सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथित ४ (चार) जना उमे्मदवािहरुको 

ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थिायी ञ्जनयुखिको लाञ्जग ञ्जसफारिश गने गिी ञ्जमञ्जत २०७९/५/२७ मा ञ्जनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०२३८ 
िञ्जवशंकि िाय यादव 

गढीमाई-७, िौतहट 
उपेन्द्र/ञ्जगतादेवी मुिदेव श्री नापी कायाालय, ञ्जसञ्जदाबास, गोििा। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०३१६ 
प्रवेज आलम अंसािी 

गरुडा-१, िौतहट 
अबु्दलिञ्जहम/कलामुन वाञ्जजल 

  

  

 

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

 जनक प्रसाद खनाल  चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अञ्जिकृत) (उपसञ्जचव) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ४८/०७९-८० 

                          सिसर्िः - २०७९/५/२७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३००२/०७७-७८ (सप.के्ष.), नेपाल इञ्जिञ्जनयरिङ सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं. ञ्जितीय शे्रणी (प्राञ्जवञ्जिक), 

नसि, पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तिवातााको लाञ्जग छनौट र्भएका ७ (सार्) जना 

उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत २०७९/५/१७ गतेदेखि ऐ. १९ गतेसम्म सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथित ७ (सार्) जना उमे्मदवािहरुको 

ञ्जलखित पिीक्षा ि अन्तिवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थिायी ञ्जनयुखिको लाञ्जग ञ्जसफारिश गने गिी ञ्जमञ्जत २०७९/५/२७ मा ञ्जनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०१०४ 
महेश र्भण्डािी 

बुङ् गल-६, बझाङ 
प्रताप/नमाादेवी अजुान श्री नापी कायाालय, तनहुुँ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०१८८ 
टंकिाज ञ्जगिी 

चन्दननाि-९, जुम्ला 
गोर्भ/देबु डबाडे 
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 जनक प्रसाद खनाल  चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अञ्जिकृत) (उपसञ्जचव) 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

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

  
  

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ४९/०७९-८० 

                           सिसर्िः - २०७९/५/२७ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९९८-१३००२/०७७-७८ (खुला र्था सिावेशाी), नेपाल इञ्जिञ्जनयरिङ सेवा, सरे्भ समूह, िा.प.अनं. ञ्जितीय शे्रणी 

(प्राञ्जवञ्जिक), नसि, पदको माग पद संख्या १२ (बाह्र) का लाञ्जग ञ्जलईएको ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तिवातााको लाञ्जग छनौट र्भएका २३ (रे्इस) जना 

उमे्मदवािहरुको ञ्जमञ्जत २०७९/५/१७ गतेदेखि ऐ. १९ गतेसम्म सञ्चालन र्भएको अन्तिवाताामा उपखथित २३ (रे्इस) जना उमे्मदवािहरुको ञ्जलखित 

पिीक्षा ि अन्तिवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिािमा देहाय बमोञ्जजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम हुन आएको व्यहोिा 

सम्बखित सबैको जानकािीको लाञ्जग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः  

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर  सवज्ञाप, ,ं. ससफाररशा भएको सिूि 

१.  ४५०२३६ ञ्जवनोद अञ्जिकािी १२९९८/०७७-७८ िुला  

२.  ४५०५३९ मञ्जनिाज के.सी. १२९९८/०७७-७८ िुला  

३.  ४५००८९ र्भिबहादुि कठायत १२९९८/०७७-७८ िुला  

४.  ४५०१९५ सुवास ओली १२९९८/०७७-७८ िुला  

५.  ४५०१२८ मानदेव जैसी १२९९८/०७७-७८ िुला  

६.  ४५०२११ जनम शाही १२९९८/०७७-७८ िुला  

७.  ४५०३८८ पे्रमप्रकाश के.सी. १२९९८/०७७-७८ िुला  

८.  ४५०२३८ िञ्जवशंकि िाय यादव १३००१/०७७-७८ मिेसी  

९.  ४५०१०४ महेश र्भण्डािी १३००२/०७७-७८ ञ्जप.के्ष. 

१०.  ४५००६७ ञ्जसम्रन कठायत १२९९९/०७७-७८ मञ्जहला  

११.  ४५०३६२ सुञ्जनता शाही १२९९९/०७७-७८ मञ्जहला  

१२.  ४५०११८ मिुिञ्जसंह घती १३०००/०७७-७८ आ.ज.  
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 जनक प्रसाद खनाल  चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 
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 ,ोटिः  

 यस ञ्जवज्ञापनमा ञ्जलखित पिीक्षाबाट अन्तिवातााको लाञ्जग छनौट र्भई अन्तिवाताामा सखम्मञ्जलत र्भएका उमे्मदवािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवािले यो नञ्जतजा प्रकाशन र्भएको ञ्जमञ्जतले ७ (सार्) ञ्जदन पञ्जछ अको ७ (सार्) ञ्जदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सञ्जकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ । 

 

पु,श्चिः - ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/५/२९ गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गरर,े व्यिोरा सिेर् जा,कारी गराईन्ि । 


