
यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१२९ इन्द्रप्रसाद भट्टराई त्रियुगा-८, उदयपुर दोजराज/खिनामाया त्रिकाराम

२ ४५००६६ हेम शमाा ररजाल शंकरपोिरी-९, पर्ात चन्द्रदत्त/कमलार्ती कुलपत्रत

३ ६५०००५ शेरबहादुर रोका तुल्सीपुर-१९, दाङ लोकबहादुर/खिउरीदेर्ी भात्रगराम

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०३७३ गणेशबहादुर िड्का दुलु्ल-१०, दैलेि िड्कबहादुर/बालु पे्रमबहादुर

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ ४५००३८ गणेशदत्त लालमनी

२ ६५००१३ दत्रिराम रत् नािर

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

नोटः  

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

यस त्रर्ज्ञापनमा त्रलखित परीक्षाबाि अन्तर्ाातााको लात्रग छनौि भई अन्तर्ााताामा सखित्रलन भएका उिेदर्ारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदर्ारले यो नत्रतजा प्रकाशन 

भएको त्रमत्रतले ७ (सात) त्रदन पत्रछ अको ७ (सात) त्रदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

र्सन्तराज भट्ट

हर्ाप्रसाद चौलागाई

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३७६/०७९-८०

धमधतः  २०७९।०६।०९

आयोगको धवज्ञापन नं. १७३३६/०७८-७९ (खुला), नेपाल त्रशक्षा सेर्ा, त्रशक्षा प्रशासन समूह, त्रनरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय

शे्रणी, त्रर्द्यालय त्रनरीक्षक पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लात्रग त्रलखित परीक्षाबाि अन्तर्ाातााको लात्रग छनौि भएका ५

(पााँच) जना उिेदर्ारहरुको त्रमत्रत २०७९।०६।०९ गते अन्तर्ााताा संचालन भएकोमा अन्तर्ााताामा उपखथित ५ (पााँच) जना

उिेदर्ारहरुको अन्तर्ााताा, सामूत्रहक परीक्षण र त्रलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थिायी त्रनयुखिको लात्रग संघीय मात्रमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत

२०७९।०६।०९ मा त्रनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०४९० उन् नती ढकाल हेिौडंा-११, मकर्ानपुर देर्प्रसाद/सरस्वती िड्गराज

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००८० मेनका ररजाल कुश् मा-२, पर्ात त्रललािर/सात्रबिा यज्ञश्वर

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

नोटः  

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

यस त्रर्ज्ञापनमा त्रलखित परीक्षाबाि अन्तर्ाातााको लात्रग छनौि भई अन्तर्ााताामा सखित्रलन भएका उिेदर्ारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदर्ारले यो नत्रतजा प्रकाशन 

भएको त्रमत्रतले ७ (सात) त्रदन पत्रछ अको ७ (सात) त्रदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३७७/०७९-८०

धमधतः  २०७९।०६।०९

आयोगको धवज्ञापन नं. १७३३७/०७८-७९ (मधहला), नेपाल त्रशक्षा सेर्ा, त्रशक्षा प्रशासन समूह, त्रनरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय

शे्रणी, त्रर्द्यालय त्रनरीक्षक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लात्रग त्रलखित परीक्षाबाि अन्तर्ाातााको लात्रग छनौि भएका ३ (तीन)

जना उिेदर्ारहरुको त्रमत्रत २०७९।०६।०९ गते अन्तर्ााताा संचालन भएकोमा अन्तर्ााताामा उपखथित ३ (तीन) जना

उिेदर्ारहरुको अन्तर्ााताा, सामूत्रहक परीक्षण र त्रलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थिायी त्रनयुखिको लात्रग संघीय मात्रमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत

२०७९।०६।०९ मा त्रनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००६० त्रर्ने्दश्वर िापामगर ओखे्रनी-६, रामेछाप शेरबहादुर/गुममाया र्ीरबहादुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ६५०००९ रर्ीन्द्रनाि िारु राजापुर-६, बत्रदाया रामप्रसाद/भर्नी िुत्रसराम

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

नोटः  

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

यस त्रर्ज्ञापनमा त्रलखित परीक्षाबाि अन्तर्ाातााको लात्रग छनौि भई अन्तर्ााताामा सखित्रलन भएका उिेदर्ारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदर्ारले यो नत्रतजा प्रकाशन 

भएको त्रमत्रतले ७ (सात) त्रदन पत्रछ अको ७ (सात) त्रदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३७८/०७९-८०

धमधतः  २०७९।०६।०९

आयोगको धवज्ञापन नं. १७३३८/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल त्रशक्षा सेर्ा, त्रशक्षा प्रशासन समूह, त्रनरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय

शे्रणी (प्रा.), त्रर्द्यालय त्रनरीक्षक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लात्रग त्रलखित परीक्षाबाि अन्तर्ाातााको लात्रग छनौि भएका ४

(चार) जना उिेदर्ारहरुको त्रमत्रत २०७९।०६।०९ गते अन्तर्ााताा संचालन भएकोमा अन्तर्ााताामा उपखथित ४ (चार) जना

उिेदर्ारहरुको अन्तर्ााताा, सामूत्रहक परीक्षण र त्रलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थिायी त्रनयुखिको लात्रग संघीय मात्रमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत

२०७९।०६।०९ मा त्रनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०४६४ श्यामत्रकशोर प्रसाद पोिररया-४, पसाा भुर्नप्रसाद/जानकीदेर्ी ठग

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १५०१२८ उमेश महतो गौशाला-१०, महोत्तरी रामप्रसाद/सीतादेर्ी रामअत्रिन

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

नोटः  

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

यस त्रर्ज्ञापनमा त्रलखित परीक्षाबाि अन्तर्ाातााको लात्रग छनौि भई अन्तर्ााताामा सखित्रलन भएका उिेदर्ारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदर्ारले यो नत्रतजा प्रकाशन 

भएको त्रमत्रतले ७ (सात) त्रदन पत्रछ अको ७ (सात) त्रदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३७९/०७९-८०

धमधतः  २०७९।०६।०९

आयोगको धवज्ञापन नं. १७३३९/०७८-७९ (मिेशी), नेपाल त्रशक्षा सेर्ा, त्रशक्षा प्रशासन समूह, त्रनरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय

शे्रणी, त्रर्द्यालय त्रनरीक्षक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लात्रग त्रलखित परीक्षाबाि अन्तर्ाातााको लात्रग छनौि भएका ३

(तीन) जना उिेदर्ारहरुको त्रमत्रत २०७९।०६।०९ गते अन्तर्ााताा संचालन भएकोमा अन्तर्ााताामा उपखथित ३ (तीन) जना

उिेदर्ारहरुको अन्तर्ााताा, सामूत्रहक परीक्षण र त्रलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थिायी त्रनयुखिको लात्रग संघीय मात्रमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत

२०७९।०६।०९ मा त्रनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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धमधतः  २०७९।०६।०९

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
धसफाररश गररएको 

धवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैधफयत

१ ८७०१२९ इन्द्रप्रसाद भट्टराई 17336/078-79 िुला

२ ४५००६६ हेम शमाा ररजाल 17336/078-79 िुला

३ ६५०००५ शेरबहादुर रोका 17336/078-79 िुला

४ ८७००६० त्रर्ने्दश्वर िापामगर 17338/078-79 आ.ज.

५ ८७०४९० उन् नती ढकाल 17337/078-79 मत्रहला

६ ८७०४६४ श्यामत्रकशोर प्रसाद 17339/078-79 मिेशी

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३८०/०७९-८०

आयोगको धवज्ञापन नम्बर १७३३६/०७८-७९ (खुला), १७३३७/०७८-७९ (मधहला), १७३३८/०७८-७९ (आ.ज.) र

१७३३९/०७८-७९ (मिेशी), नेपाल त्रशक्षा सेर्ा, त्रशक्षा प्रशासन समूह, त्रनरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय शे्रणी, त्रर्द्यालय

त्रनरीक्षक पदमा त्रनयुखिका लात्रग त्रसफाररश भएका उिेदर्ारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आिारमा रहेको

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची त्रमत्रत २०७९।०६।०९ को त्रनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना

प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 
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