
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १०६ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१७ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८१३/०७७–७८ (खलुा) नेपाल शिक्षा िेिा, शिक्षा प्रिािन ििूह, मनिीक्षण उपििूह,  
िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  प्राविमधक िहायक पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लामग मलशख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग 
छनौट भएका ७ (िा ) जना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।१५ ग े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपशथथ  ७ (िा ) 
जना उम्िेदिािहरुको मलशख  पिीक्षाको प्राप्ताङ्क ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोशजि योग्य ाक्रि 
कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयहरुिा थथायी मनयशुिको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।१७ िा मनणाय 
भएको हुुँदा िम्बशन्ध  िबैको जानकािीको लामग यो िूचना प्रकािन गरिएको छ। 

 

मिफारिि योग्य ाक्रि 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको 
नाि 

बाजेको 
नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ८३०६९१ ममता पाल 
शैल्यशशखर-२, 

दार्चलुा 

उत्तरबहादचर/ 

दमयन्ती 
शिष्णच 

श्री शशक्षा शिकास तथा समन्िय इकाई, 

बाजचरा 

२ ७७००२० 
गोपाल दत्त 

पाण्डेय 

अमरगढी-३, 

डडेल्धचरा 
बीरादत्त/तारादिेी अजचुन 

श्री शशक्षा शिकास तथा समन्िय इकाई, 

बाजचरा 

 

बैकशपपक उम्िेदिाि :- 
 

बै.यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ८३०३२७ सीता धामी मामाु-४, दार्चुला रमचिा/नमाु पतचिा 

 

 

अथथायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि बाबकुो नाि बाजेको नाि 

१ ७७०७१२ बसन्ती बचढाऐर लक्ष्मीशसिंह रामशसिंह 

२ ७७०४२४ जनक बहादचर भण्डारी प्रभते रनी 

३ ८३००५९ खगा रेग्मी शर्त्रमणी लालमणी 

 

नोट :- १. िामथ उपलेशख  विज्ञापनिा मलशख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िशम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप्त गिेको 
कूल प्राप्ताङ्क िम्बशन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकािन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
        २.   मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुलाई मिफारिि पत्र मिम  २०७९/०३/२० ग े ददइने छ । 
 ...........................                      ..........................                      ......................... 
 (ििेि कुिाि कटुिाल) (पिन कुिाि म मिपिेना)  (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 

िाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध         िहिशचि 
 

 

 

http://www.psc.gov.np/
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १०७ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१७ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८१४/०७७–७८ (िधेिी) नेपाल शिक्षा िेिा, शिक्षा प्रिािन ििूह, मनिीक्षण उपििूह,  
िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  प्राविमधक िहायक पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलशख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग 
छनौट भएका ५ (पाुँच) जना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।१५ ग े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपशथथ  ५ (पाुँच) 
जना उम्िेदिािहरुको मलशख  पिीक्षाको प्राप्ताङ्क ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोशजि योग्य ाक्रि कायि 
हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थथायी मनयशुिको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।१७ िा मनणाय भएको हुुँदा 
िम्बशन्ध  िबैको जानकािीको लामग यो िूचना प्रकािन गरिएको छ। 

 

मिफारिि योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ७७०६०१ महने्र कच मार शसिंह कच मी 
कशपलिस्तच-६, 

कशपलिस्तच 
शिजयशसिंह/आरती पारसनाथ 

श्री शशक्षा शिकास तथा समन्िय 

इकाई, बैतडी  

 

बैकशपपक उम्िेदिाि :- 
 

बै.यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ८३०६९५ श्याम सचन्दर दास नगराईन-६, धनचषा श्रीर्नदास/शललाकच मारी सचट्टादास 

 

 

नोट :- १. िामथ उपलेशख  विज्ञापनिा मलशख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िशम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप्त गिेको 
कूल प्राप्ताङ्क िम्बशन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकािन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
        २.   मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुलाई मिफारिि पत्र मिम  २०७९/०३/२० ग े ददइने छ । 

 
 

 

     .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेि कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना) (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
  िाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       िहिशचि 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १०८ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१७ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८१३-१५८१४/०७७–७८ (खलुा/ििािेिी) नेपाल शिक्षा िेिा, शिक्षा प्रिािन ििूह, 
मनिीक्षण उपििूह,  िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  प्राविमधक िहायक पदिा मनयशुिको लामग मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त 
गिेको कूल प्राप्तांकको आधाििा देहायको एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची कायि हनु आएको व्यहोिा मिम  २०७९।०३।१७ को 
मनणाय अनिुाि िम्बशन्ध  िबैको जानकािीका लामग यो िूचना प्रकािन गरिएको छ । 
एकिषु्ट योग्य ाक्रिको िूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. उम्िेदिािको नाि, थि मिफारिि भएको 
विज्ञापन नं. खलुा/ििािेिी मिफारिि भएको कायाालय 

१ ८३०६९१ ममता पाल १५८१३/०७७-७८ खलुा 
श्री शशक्षा शिकास तथा समन्िय इकाई, 

बाजचरा 

२ ७७००२० गोपाल दत्त पाण्डेय १५८१३/०७७-७८ खलुा 
श्री शशक्षा शिकास तथा समन्िय इकाई, 

बाजचरा 

३ ७७०६०१ महने्र कच मार शसिंह कच मी १५८१४/०७७-७८ िधेिी 
श्री शशक्षा शिकास तथा समन्िय इकाई, 

बैतडी 

 
नोट :- १. िामथ उपलेशख  विज्ञापनिा मलशख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िशम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप्त गिेको 

कूल प्राप्ताङ्क िम्बशन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकािन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
        २.   मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुलाई मिफारिि पत्र मिम  २०७९/०३/२० ग े ददइने छ । 
 
 
 

 

     .........................                     ............................                       ............................. 
 (ििेि कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना)    (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
    िाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध           िहिशचि 

 

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

