
क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३२२२५ सुधिनराज बुढाथोकी शारदा-१, सल्यान उमलाल/डोटी डम्बर

२ १३३३४७ हेमन्तराज पन्त अमरगढी-२, डडले्िरुा चतेराज/मननसादेवी शशवदत्त

३ १३१४६० यादव आचायय खनदह-७, अर्ायखााँची शसताराम/ववमला इश्वरी

४ १३१७९३ लोकेन्रबहादरु शाही चामुण्डा-७, दैलेख तुल्छीबहादरु/ननमयला मनरुप

५ १३११३६ फणिन्रबहादरु कट्वाल च्यानम-८, ओखलढुुंगा कृष्िबहादरु/बालकुमारी नतलकबहादरु

६ १३०३६८ कोवपला ज्ञवाली सैनामैना-१०, रुपन्देही ददवाकर/कौशशलादेवी पुर्षोत्तम

७ १३३०६२ तेजबहादरु खत्री सरस्वतीनगर-९, डोटी कशलशसुं/शललादेवव ऐभान

८ १३२११६ सररता शमाय पैयुपाटा-१, वाग्लुङ नतथयराज/ज्ञान्रकुमारी खडानन्द

९ १३१२१७ बबष्िुप्रसाद ढकाल जमुनी-२, बददयया ढाकाराम/टोपली दहमलाल

१० १३३७३५ रववलाल शमजार लम्कीचहुा-२, कैलाली शुकलाल/भरकली नन्ने

११ १३२३७७ दहमलाल शमाय सेतीदोभान-९, स्याङ्जा खगेन्रराज/उमादेवव शललािर

१२ १३३५२२ डम्मरकुमारी रोकाय वीरेन्रनगर-८, सुखेत हररलाल/िनरुपा नरबहादरु

क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३१७९२ लोकेन्रबहादरु ववष्ट मल्लादेही-२, बैतडी ज्ञान/ुपावयतीदेवी कहरे

२ १३०२१५ ओमप्रसाद गौतम स्यावुन-२, सुंखवुासभा िरिीिर/नतलोत्तमा काशीनाथ

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

आयोगको बबज्ञापन नम्बर १७३७२/०७२-७३ (खलुा), नेपाल शशक्षा सेवा, शशक्षा प्रशासन समूह, ननरीक्षि उपसमूह, रा.प.ततृीय शे्रिी
(प्रा.), ववद्यालय ननरीक्षक पदको माग पदसुंख्या १२ (बाह्र) का लाधग शमनत २०७३।०७।२५, २६ र २८ गत ेशलइएको अन्तवायतायमा
उपस्स्थत उम्मेदवार सुंख्या १६ (सोह्र) को शलणखत परीक्षा, सामुदहक परीक्षि, शैक्षक्षक योग्यता र अन्तवायताय समेतको प्रापताुंकबाट
देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयुस्ततको लाधग  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शसफाररश गन ेगरी शमनत
२०७३।०८।०१ मा ननियय भएको हुाँदा सम्बस्न्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)
सूचना नं. ४४४/०७३-७४

शमनतिः २०७३।०८।०१ 
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क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम कैफफयत

१ १३१२४९ भरतमणि वली चन्रबहादरु रुरवीर

२ १३३६३९ बलवीर वव.क. दले भूको

३ १३२१७२ सीताकुमारी काफ्ले रामनाथ तारानाथ

नोटः

  ___________

 (भागीरथा गैरे)
  शाखा अधिकृत

अस्थायी योग्यताक्रमः

यस ववज्ञापनमा शलणखत परीक्षाबाट अन्तवायतायको लाधग छनौट भई अन्तवायतायमा सस्म्मशलत भएका उम्मेदवारहरुले प्रापत गरेको कूल
प्रापताुंक सम्बस्न्ित उम्मेदवारले यो ननतजा प्रकाशन भएको शमनतले ७ ददन पनछ अको ७ ददन सम्म आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनय सककने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

   ___________

(कुमारप्रसाद भण्डारी)
     शाखा अधिकृत

                           ___________

                        (ज्ञानेश्वर भट्टराई)

                              उपसधचव
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