लोक सेवा आयोग

बटु वल कायाालय
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)

बटु वल, रूपन्देही

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सच
ू ना
सचू ना नं. १२६/०७८-७९, समसत २०७९।३।२२
यस कायाालयको सव.नं. १३९२४/०७७-७८ (खल
ु ा), नेपाल सशक्षा सेवा, सशक्षा प्रशासन समहू , सनरीक्षण उपसमहू , रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी
(प्रासवसधक), प्रासवसधक सहायक पदको माग संख्या २ (दईु ) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपसथथत ५ (पााँच) जना उम्मेदवारहरुमध्ये
सलसखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्राप्ताङ्क समेतका आधारमा देहाय बमोसजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले
देहायका कायाालयमा थथायी सनयसु िका लासग ससफाररस गने समसत २०७९।३।२२ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धत सबैको जानकारीका लासग यो
सचू ना प्रकासशत गररएको छ ।
ससफाररस योग्यताक्रमःयो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

१.

६१०२८५ महेश चन्द

२.

५५०५६५ मातृका खनाल

ठे गाना

बाब/ु आमाको नाम

बाजेको नाम

ससफाररस भएको कायाालय

कुमाख-३,
सल्यान
रे सङु ् गा-५,
गल्ु मी

सकसताबहादरु /सलला

रत्नबहादरु

सललामणी/मसला

सगरीप्रसाद

सशक्षा सवकास तथा समन्वय
इकाइ, रुकुमकोट, रुकुम पवू ा
सशक्षा सवकास तथा समन्वय
इकाइ, रुकुमकोट, रुकुम पवू ा

बैकसल्पक योग्यताक्रम:यो.क्र.नं.
रोल नं.
१.
५५०११९

महाचन्र जैसी

अथथायी योग्यताक्रम:क्र.सं.
रोल न.ं
१.
६१०१००
२.
६१००८८
३.
५५०३९१
४.
५५०८७९
५.
५५०६६७
६.
६१०००७
७.
६१००९८

उम्मेदवारको नाम, थर
नमादा शमाा
प्रेमबहादरु के .सी.
ससु दप खनाल
बालकृ ष्ण बथनेत
हेमराज चौधरी
रसवन्रनाथ थारु
दगु ाा बथनेत

.........................
(बालकृ ष्ण पौडेल)
शाखा असधकृ त

उम्मेदवारको नाम, थर

ठे गाना
तााँजाकोट-२, हुम्ला

..........................
(अजानु प्रसाद रे ग्मी)
के न्रीय प्रसतसनसध

बाब/ु आमाको नाम
धनलाल/चन्ररुपा
बाबक
ु ो नाम
रामकुमार
सचत्रबहादरु
मदनलाल
नन्दबहादरु
सहरालाल
रामप्रसाद
सभमबहादरु

बाजेको नाम
जयरुर
बाजेको नाम
इन्रलाल
पेशलबहादरु
ऋसिराम
कमानससंह
सजतबहादरु
खसु ीराम
गरुु प्रसाद
...........................
(रुरप्रसाद लासमछाने)
सहससचव

रष्टव्य:
 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताामा ससम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क

सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।३।२३ गते सदनको ४:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका गनाहु ुन अनरु ोध छ ।
फोन: ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमे लः butwal@psc.gov.np
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लोक सेवा आयोग

बटु वल कायाालय
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)

बटु वल, रूपन्देही

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सच
ू ना
सचू ना न.ं १२७/०७८-७९, समसत २०७९।३।२२
यस कायाालयको सव.नं. १३९२५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल सशक्षा सेवा, सशक्षा प्रशासन समहू , सनरीक्षण उपसमहू , रा.प.अनं. प्रथम
श्रेणी (प्रासवसधक), प्रासवसधक सहायक पदको माग संख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपसथथत ३ (तीन) जना
उम्मेदवारहरुमध्ये सलसखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्राप्ताङ्क समेतका आधारमा देहाय बमोसजम योग्यताक्रम
कायम हुन आएकाले देहायका कायाालयमा थथायी सनयसु िका लासग ससफाररस गने समसत २०७९।३।२२ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धत
सबैको जानकारीका लासग यो सचू ना प्रकासशत गररएको छ ।
ससफाररस योग्यताक्रमःयो.क्र.न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर
१.

६१०४१२ असनलकुमार थारु

बैकसल्पक योग्यताक्रम:यो.क्र.नं.
रोल नं.
१.

५५०६६७

.........................
(बालकृ ष्ण पौडेल)
शाखा असधकृ त

ठे गाना
बढैयाताल९, बसदाया

उम्मेदवारको नाम, थर
हेमराज चौधरी

बाब/ु आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय
वाधरु ाम/हेलकुमारी

कान्छा

सशक्षा सवकास तथा समन्वय
इकाइ, रुकुमकोट, रुकुम पवू ा

ठे गाना

बाब/ु आमाको नाम

बाणगंगा-६, कसपलवथतु सहरालाल/शोभावसत

..........................
(अजनाु प्रसाद रे ग्मी)
के न्रीय प्रसतसनसध

बाजेको नाम
जीतबहादरु

...........................
(रुरप्रसाद लासमछाने)
सहससचव

रष्टव्य:




यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताामा ससम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कुल
प्राप्ताङ्क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।३।२३ गते सदनको ४:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका गनाहु ुन अनरु ोध
छ।

फोन: ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमे लः butwal@psc.gov.np
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लोक सेवा आयोग

बटु वल कायाालय
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)

बटु वल, रूपन्देही

एकमष्टु योग्यताक्रम सम्बन्धी सच
ू ना
सचू ना न.ं १२८/०७८-७९, समसत २०७९।३।२२
यस कायाालयको सव.नं. १३९२४-१३९२५/०७७-७८ (खल
ु ा तथा आ.ज.), नेपाल सशक्षा सेवा, सशक्षा प्रशासन समहू , सनरीक्षण
उपसमहू , रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), प्रासवसधक सहायक पदमा सनयसु िका लासग ससफाररस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त

गरे को कुल अक
ं का आधारमा समसत २०७९।३।२२ को सनणायानसु ार देहायबमोसजमको एकमष्ु ठ योग्यताक्रम सचू ी कायम हुन
आएकोले सम्बसन्धत सबैको जानकारीको लासग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
एकमष्ु ट योग्यताक्रमःए.यो.क्र.
रोल न.ं
1.
2.
3.

६१०२८५
५५०५६५
६१०४१२

.........................
(बालकृ ष्ण पौडेल)
शाखा असधकृ त

उम्मेदवारको नाम, थर
महेश चन्द
मातृका खनाल
असनलकुमार थारु

बाब/ु आमाको नाम

बाजेको नाम

ससफाररस भएको समहू

सकसताबहादरु /सलला
सललामणी/मसला
बाधरु ाम/हेलकुमारी

रत्नबहादरु
सगरीप्रसाद
कान्छा

खल
ु ा
खल
ु ा
आ.ज.

.........................
(अजनाु प्रसाद रे ग्मी)
के न्रीय प्रसतसनसध

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

(रुरप्रसाद लासमछाने)
सहससचव

फोन: ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमे लः butwal@psc.gov.np

पाना न.ं ~ 3 ~

