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पोखरा कायाालय 

अन्तरवाताा सिफाररश शाखा पार्दी¸पोखरा 

फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्िः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np 

 

एकमुष्ठ योग्यताक्रम तथा ससफाररश कायाालय सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. ९९/०७५-०७६¸ समसत २०७५/०५/३० 

यि सनर्दशेनालयको १३००९-१३०१४/०७४–७५ (खुला /समावेशी), नेपाल इस िसनयररग स िेवा, िर्भे िमहू, रा.प.अनं. प्रथम 

श्रेणी, िर्भेक्षक/नापी सनरीक्षक पर्दको समसत २०७५।०५।३० सते सिफाररश र्भएका उम्मेर्दवारहरुले प्राप्त सरेको कुल अकंको आधारमा कायम 

र्भएको एकमषु्ठ योग्यताक्रम िूचीका आधारमा र्दहेाएको कायाालयमा सिफाररश सररएको व्यहोरा िम्बसन्धत िबैको िानकारीको लासस 

यो िचूना प्रकाशन सररएको छ । 
 

एकमुष्ठ 

यो.क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर 

सव.नं. 

/०७४-७५ 
सकससम ससफाररश गररएको कायाालय 

1 230057 िन्र्दीप ढकाल 13009 खलुा 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रुपने्दहीले तोकेको 

गा.पा./न.पा. 

2 230053 सशव प्रिार्द र्दाहाल 13009 खलुा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् बागु्लङले तोकेको गा.पा./न.पा. 

3 230006 उत्तम पौडेल 13009 खलुा 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रुपने्दहीले तोकेको 

गा.पा./न.पा. 

4 230028 प्रर्भात पौडेल 13009 खलुा 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रुपने्दहीले तोकेको 

गा.पा./न.पा. 

5 230049 रोशन कुमार यार्दव 13012 मधेशी 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवलपरासी (बर्ाघाट सुस्ता 

पश् िम) ले तोकेको गा.पा./न.पा. 

6 230031 प्रोसमि राना मसर 13011 आ.ि. 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवलपरासी (बर्ाघाट सुस्ता 

पूवा) ले तोकेको गा.पा./न.पा. 

7 230043 रमेश उपरकोटी 13013 र्दसलत 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवलपरासी (बर्ाघाट सुस्ता 

पूवा) ले तोकेको गा.पा./न.पा. 

8 230011 कृष्ण कुमार महािेठ 13012 मधेशी 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवलपरासी (बर्ाघाट सुस्ता 

पश् िम) ले तोकेको गा.पा./न.पा. 

9 230066 ििृना िवुेर्दी 13010 मसहला जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गुल्मीले तोकेको गा.पा./न.पा. 

10 230047 राम कृष्ण शाही 13014 अपाग स 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् कजपलवसु्तले तोकेको 

गा.पा./न.पा. 

11 230023 पिुा र्दवेकोटा 13012 मसहला 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् अघााखााँिीले तोकेको 

गा.पा./न.पा. 
 
 

नोटः मासथ उल्लेसखत सवज्ञापनहरुमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााको लासस छनौट र्भई अन्तरवाताामा िसम्मसलत र्भएका उम्मेर्दवारहरुले प्राप्त सरेको कुल प्राप्ताग क िम्वसन्धत 

उम्मेर्दवारले यो नसतिा प्रकाशन र्भएको समसतले ७ सर्दन पसछ अको ७ सर्दन िम्म आयोसको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा िसकने 

व्यहोरा िानकारी सराइन्छ । 

 समसत २०७५।०५।३१ सते सर्दनको १:३० बिे सिफाररश पत्र  सवतरण सने कायाक्रम रहकेो व्यहोरा िानकारी सराइन्छ । 
 

............................ ............................ .................................. ................................. 

(सकशोर कुमार ससरी) (रेपनाथ आचाया) (चरुामसण मरासिनी) (िररता कुमारी खसतवडा) 

नायब सबु्बा शाखा असधकृत केन्रीय प्रसतसनधी उप-ससचव 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


   

 

 
 
 


