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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२४/०७८-७९ 

                             सिसर्िः - २०७९/३/१८ 

यस कायाालयको  विज्ञापन नं. १२९७०/०७७-७८ (खलुा), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेिा, शिक्षा 
प्रिासन समूह, धनरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको माग पद संख्या २ (दईु) का लाधग धलईएको धलशखत परीक्षाबाट 
अन्तरिातााको  लाधग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको धमधत २०७९/३/१७ गते सञ्चालन भएको 
अन्तरिाताामा उपशथथत ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको धलशखत परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्ककोको 
आिारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले देहाय बमोशजमको कायाालयमा थथायी धनयशुिको लाधग 
धसफाररि गने गरी धमधत २०७९/३/१८ मा धनणाय भएको हुुँदा सम्बशन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशित 
गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा कायाालय 

१.  ४५०८८९ 
जयप्रकाि िमाा 
फतिुा विजयपरु-४, रौतहट 

रामएकिालप्रसाद/सरुधतया रामथिरुप 
श्री शिक्षा विकास तथा समन्िय 
ईकाइ, निलपरासी (िसूप)ु। 

२.  ५१०१९८ 
द्रौपदी कंडेल 

बागलङु-६, बागलङु 
बधलभद्र/नन्दकुमारी िशििर 

श्री शिक्षा विकास तथा समन्िय 
ईकाइ, चामे, मनाङ। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५१०४७ 
वहमाल पौडेल 

कुश्मा-१२, पिात 
मकुुन्द/सावित्रा जगन्नाथ 

नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५०४२१ झलक प्रसाद बराल धभमप्रसाद भिुानीप्रसाद 

२.  ५१००७९ मन्ज ुकुमारी पौडेल ताराप्रसाद मतीप्रसाद 

 

  

 

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शाखा अधिकृत) (केन्द्रीय प्रधतधनधि) (उपसधिव)   
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(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२५/०७८-७९ 

                             सिसर्िः - २०७९/३/१८ 

यस कायाालयको  विज्ञापन नं. १२९७१/०७७-७८ (मिेसी), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेिा, शिक्षा 
प्रिासन समूह, धनरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाधग धलईएको धलशखत 
परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लाधग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको धमधत २०७९/३/१७ गते सञ्चालन भएको 
अन्तरिाताामा उपशथथत ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको धलशखत परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्ककोको 
आिारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले देहाय बमोशजमको कायाालयमा थथायी धनयशुिको लाधग 
धसफाररि गने गरी धमधत २०७९/३/१८ मा धनणाय भएको हुुँदा सम्बशन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशित 
गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा कायाालय 

१.  ४५१०५८ 
धबिाल कुमार कान ु 

धछपहरमाई-५, पसाा 
विक्रम/लालमूनी हररनारायण 

श्री शिक्षा विकास तथा समन्िय ईकाइ, 

चामे, मनाङ। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५००४२ 
अिोक कुमार यादि 

धसरहा-१५, धसरहा 
शििदयाल/सकुनी मोल्हा 

 

 

  

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शाखा अधिकृत) (केन्द्रीय प्रधतधनधि) (उपसधिव) 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२६/०७८-७९ 

                             सिसर्िः - २०७९/३/१८ 

यस कायाालयको  विज्ञापन नं. १२९७०-१२९७१/०७७-७८ (खलुा तथा समाििेी), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविधिक), 
नेपाल शिक्षा सेिा, शिक्षा प्रिासन समूह, धनरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लाधग 
धलईएको धलशखत परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लाधग छनौट भएका ७ (सात) जना उम्मेदिारहरुको धमधत २०७९/३/१७ गते 
सञ्चालन भएको अन्तरिाताामा उपशथथत ७ (सात) जना उम्मेदिारहरुको धलशखत परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक 
समेतको कुल प्राप्ताङ्ककोको आिारमा देहाय बमोशजमको एकमषु्ठ योग्यताक्रम कायम हनुे गरी धमधत २०७९/३/१८ मा धनणाय 
भएको हुुँदा सम्बशन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशित गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रििः  

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर सव.,ं. ससफाररशा भएको सिूह 

१.  ४५०८८९ जयप्रकाि िमाा 12970/077-78 खलुा 

२.  ५१०१९८ द्रौपदी कंडेल 12970/077-78 खलुा 

३.  ४५१०५८ धबिालकुमार कान ु 1297१/077-78 मिेसी 

 

 

 

 

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

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शाखा अधिकृत) (केन्द्रीय प्रधतधनधि) (उपसधिव) 

       

     

,ोटिः  

 यस धवज्ञापनमा धिखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााको िाधि छनौट भई अन्तरवाताामा सखिधित भएका उिेदवारहरुिे प्राप्त िरेको कूि प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उिेदवारिे यो नधतजा प्रकाशन भएको धमधतिे ७ (सार्) धदन पधछ अको ७ (सार्) धदनसि आयोिको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सधकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः - ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/३/२० गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गरर,े व्यहोरा सिेर् जा,कारी गराईन्ि । 

 


