
पाना नं.~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

�दपायल कायार्लय, राजपुर, डोट� 

सूचना नं. १९ /०७८-७९ �म�तः– २०७८।०६।११ 

 

�सफा�रस सम्बन्धी सूचना 
 
 

यस कायार्लयको �व�ापन नं. १५८१८/०७६–७७ (खुला) नेपाल �श�ा सेवा, �श�ा प्रशासन समूह, �नर��ण उपसमूह, 
रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्रा.), प्रा�व�धक सहायक पदको माग पद संख्या २ (दईु) का ला�ग �ल�खत पर��ाबाट अन्तवार्तार्का ला�ग 
छनौट भएका ४ जना उम्मेदवारहरुको �म�त २०७८।०६।११ गते सचंालन भएको अन्तवार्तार्मा उपिस्थत ४ (चार) जना 
उम्मेदवारहरुको �ल�खत पर��ाको प्राप्ताकं र अन्तवार्तार्को औसत अङ्क समेतका आधारमा देहाय बमोिजम योग्यताक्रम कायम 
हुन आएकोले उम्मेदवारहरुको रोजाइको प्राथ�मकताक्रम बमोिजम देहायका कायार्लयहरुमा स्थायी �नयुिक्तको ला�ग �सफा�रस गन� 
गर� �म�त २०७८।०६।११ मा �नणर्य भएको हँुदा सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ। 

 

�सफा�रश योग्यताक्रम 
 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम 

�सफा�रश भएको 
कायार्लय 

१ ७७०१२१ ल�मीप्रसाद जोशी लेकम-२, दाचुर्ला �वष्णु प्रसाद/नन्दादेवी काशी प्रसाद 
�श�ा �वकास तथा 
समन्वय इकाई, दाचुर्ला 

२ ७७००४६ तुलसीकुमार� भट्ट 
छ�वसपा�थभेरा-५, 
बझाङ्ग 

गणेश प्रसाद/ कैल� देवी जयनारायण 
�श�ा �वकास तथा 
समन्वय इकाई, अछाम 

 
वैकिल्पक उम्मेदवार :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ७७१०८५ नन्दराज भट्ट परशरुाम-१०, डडेल्धुरा कालुद�/धाना देवी द�राम 
 

अस्थायी सूची :- 
अ.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ७७०७०८ चक्रबहादरु कुन्जेडा �डलबहादरु महा�वर �सहं 

२ ७७०७०५ सुरेशबहादरु भण्डार� गौर�लाल जयबहादरु 

३ ७७०५०२ खगेन्द्रबहादरु कलेल नरबहादरु �हमकणर् 
 

द्रष्टव्य :- अस्थायी �नयुिक्तको ला�ग वैकिल्पक उम्मेदवारहरुलाई प�हलो प्राथ�मकता �दईने छ । 

नोट :- १) मा�थ उल्ले�खत �व�ापनमा �ल�खत पर��ाबाट अन्तवार्तार्का ला�ग छनौट भई अन्तवार्तार्मा सिम्म�लत भएका उम्मेद्वारहरुले प्राप्त 
गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बिन्धत उम्मेद्वारले यो न�तजा प्रकाशन भएको �म�तले ७ �दन प�छ अक� ७ �दन सम्म आयोगको 
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेनर् स�कने व्यहोरा जानकार� गराईन्छ । 

  
 
 
 

   .........................                        ........................                          ........................... 
 (गणेशमान �स ंराई) (खगेन्द्र बद�वा)       (�वष्णु पौडले) 

शाखा अ�धकृत  केन्द्र�य प्र�त�न�ध     �न.कायार्लय प्रमुख 
 

 
 
  

http://www.psc.gov.np/
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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

�दपायल कायार्लय, राजपुर, डोट� 
सूचना नं. २० /०७८-७९ �म�तः– २०७८।०६।११ 

 

�सफा�रस सम्बन्धी सूचना 
 
 

यस कायार्लयको �व�ापन नं. १५८१९/०७६–७७ (आ.ज.) नेपाल �श�ा सेवा, �श�ा प्रशासन समूह, �नर��ण उपसमूह, 
रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्रा.), प्रा�व�धक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का ला�ग �ल�खत पर��ाबाट अन्तवार्तार्का 
ला�ग छनौट भएका ३ जना उम्मेदवारहरुको �म�त २०७८।०६।११ गते संचालन भएको अन्तवार्तार्मा उपिस्थत ३ (तीन) जना 
उम्मेदवारहरुको �ल�खत पर��ाको प्राप्तांक र अन्तवार्तार्को औसत अङ्क समेतका आधारमा देहाय बमोिजम योग्यताक्रम 
कायम हुन आएकोले देहायक◌ो कायार्लयमा स्थायी �नयुिक्तको ला�ग �सफा�रस गन� गर� �म�त २०७८।०६।११ मा �नणर्य 
भएको हँुदा सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ। 

 

�सफा�रश योग्यताक्रम 
 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम �सफा�रश भएको 
कायार्लय 

१ ७७०१५९ ल�मी थारु राजापुर-५, ब�दर्या रामदास/सीताप�त चन्द ु
�श�ा �वकास तथा 
समन्वय इकाई, दाचुर्ला 

 
वैकिल्पक उम्मेदवार :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ७७०२२७ र�मता चौधर� दौलतपुर-२, ब�दर्या प्रभुराम/पल्ट� रोगाह� 

 

नोट :- १) मा�थ उल्ले�खत �व�ापनमा �ल�खत पर��ाबाट अन्तवार्तार्का ला�ग छनौट भई अन्तवार्तार्मा सिम्म�लत भएका उम्मेद्वारहरुले 
प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बिन्धत उम्मेद्वारले यो न�तजा प्रकाशन भएको �म�तले ७ �दन प�छ अक� ७ �दन सम्म 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेनर् स�कने व्यहोरा जानकार� गराईन्छ । 

  
 

 

  .........................                       ........................                          ........................... 
 (गणेशमान �स ंराई)  (खगेन्द्र बद�वा)       (�वष्णु पौडले) 

शाखा अ�धकृत  केन्द्र�य प्र�त�न�ध     �न.कायार्लय प्रमुख 
 

 
 
  

http://www.psc.gov.np/
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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

�दपायल कायार्लय, राजपुर, डोट� 

सूचना नं. २१ /०७८-७९ �म�तः– २०७८।०६।११ 

 

 

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 
 
 

यस कायार्लयको �व�ापन नं. १५८१८-१५८१९/०७६–७७ (खुला/समावेशी) नेपाल �श�ा सेवा, �श�ा प्रशासन समूह, 
�नर��ण उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्रा.), प्रा�व�धक सहायक पदमा �नयुिक्तको ला�ग �सफा�रस भएका उम्मेदवारहरुले 
प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताकंको आधारमा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूच◌ी �म�त २०७८।०६।११ को �नणर्य अनुसार सम्बिन्धत 
सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ। 

एकमषु्ट योग्यताक्रमको सचूी :- 
 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर �सफा�रस भएको 
�व�ापन नं. खुला/समावेशी �सफा�रश भएको कायार्लय 

१ ७७०१२१ ल�मीप्रसाद जोशी १५८१८/०७६–७७ खुला 
�श�ा �वकास तथा समन्वय 
इकाई, दाचुर्ला 

२ ७७००४६ तुलसीकुमार� भट्ट १५८१८/०७६–७७ खुला 
�श�ा �वकास तथा समन्वय 
इकाई, अछाम 

३ ७७०१५९ ल�मी थारु १५८१९/०७६–७७ आ.ज. 
�श�ा �वकास तथा समन्वय 
इकाई, दाचुर्ला 

 
नोट :- १) मा�थ उल्ले�खत �व�ापनमा �ल�खत पर��ाबाट अन्तवार्तार्का ला�ग छनौट भई अन्तवार्तार्मा सिम्म�लत भएका उम्मेद्वारहरुले 

प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बिन्धत उम्मेद्वारले यो न�तजा प्रकाशन भएको �म�तले ७ �दन प�छ अक� ७ �दन सम्म 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेनर् स�कने व्यहोरा जानकार� गराईन्छ । 

 
 

 

  .........................                       ........................                          ........................... 
 (गणेशमान �स ंराई)  (खगेन्द्र बद�वा)       (�वष्णु पौडले) 

शाखा अ�धकृत  केन्द्र�य प्र�त�न�ध     �न.कायार्लय प्रमुख 
 

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

