
 

 

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

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                    बुटवल, रूपन्देही 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना । 

सूचना नं. १०२/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९२६/०७८-७९ (खुला), नेपाल इस िसनिररग   सिेा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सितीि श्रेणी, असमन 

पदको माग पद संख्या १ (एक)  का लावग वमवि २०७९।१०।२६ गिे सञ् चालन कोको ्तरिािािाामा सपव िि ३ (तीन) जना 

सम्मेदिााको वलविि पाीक्षाको प्राप् िाङ्क क ा ्तरिािािााको औषि प्राप् िाङ्क क समेिको कुल योगको आधाामा दहेाय बमोवजम 

योग्यिाक्रम कायम हुन आोकोले  िायी वनयवुिको लावग िपविल बमोवजमको कायाालयमा वसफारास गने वमवि २०७९।१०।२६ मा 

वनणाय कोकोले सम्बवतरधि सबैको जानकााीको लावग यो सचूना प्रकािन गराोको छ ।  
 

ससफाररस िोग्िताक्रम सूची 

िो.क्र.नं. रोल नम्बर 
उम्मेदवारको नाम, थर 

र वतन 
बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

ससफाररस र्भएको 

कािाालि 

१. ५५०११३ 
्िधेि महिो कोइाी, 

इश् िापाु-१४, सलााही 
जोवगतरर/सतुरदादिेी सनुा नापी कायाालय, ्र्ाािााँची 

 

वैकसपपक िोग्िताक्रम सूची 

वै.िो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

१. ५५००४१ 
लक्ष्मण वर्वमाे, 

िानसेन-११, पाल्पा 
वललाप्रसाद/ााधा जगतर नाि 

 

अस्थािी िोग्िताक्रम सूची 

अ.िो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बािेको नाम 

१. ५५००८६ ााकेि कुमाा बवनया ाामवमलन मंगल 

२. ५५००२७ संजय पाण्डेय चिकुुाज जविलाल 

 

 

 

 

द्रष्टव्ि:  

 यस विज्ञापनमा वलविि पाीक्षाबाट ्तरिािािााका लावग छनौट कई ्तरिािािाामा सवम्मवलि कोका सम्मेदिााले प्राप् ि गाेको कुल प्राप् िाङ्क क 

सम्बवतरधि सम्मेदिााले यो नविजा प्रकािन कोको वमविले ७ (सात) वदनपवछ ्को ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोाा जानकााी गााइतरछ ।  

 वसफारास कोका सम्मेदिााले वसफारासको लावग वमवि २०७९।१०।२७ गिे सदनको १२:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन ् नाुोध   

छ । 

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा ्वधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केतररीय प्रविवनवध        

        (ध्यान कुमाा िापा) 

       सपसवचि 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


 

 

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

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                    बुटवल, रूपन्देही 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना । 

सूचना नं. १०३/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९२७/०७८-७९ (अपाग  ), नेपाल इस िसनिररग   सेिा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सितीि 

श्रेणी, असमन पदको माग पद संख्या १ (एक)  का लावग वमवि २०७९।१०।२६ गिे सञ् चालन कोको ्तरिािािाामा सपव िि 

५ (पााँच) जना सम्मेदिााको वलविि पाीक्षाको प्राप् िाङ्क क ा ्तरिािािााको औषि प्राप् िाङ्क क समेिको कुल योगको आधाामा 

दहेाय बमोवजम योग्यिाक्रम कायम हुन आोकोले  िायी वनयवुिको लावग िपविल बमोवजमको कायाालयमा वसफारास गने 

वमवि २०७९।१०।२६ मा वनणाय कोकोले सम्बवतरधि सबैको जानकााीको लावग यो सचूना प्रकािन गराोको छ ।  
 

ससफाररस िोग्िताक्रम सूची 

िो.क्र.नं. रोल नम्बर 
उम्मेदवारको नाम, थर 

र वतन 
बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

ससफाररस र्भएको 

कािाालि 

१. ५५००१२ 
नमनुा िनाल, 

मालााानी-४, ्र्ाािााँची 
ाामप्रसाद/सा ििी वटकाााम नापी कायाालय ्र्ाािााँची 

 

वैकसपपक िोग्िताक्रम सूची 

वै.िो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन 
बाबु/आमाको 

नाम 
बािेको नाम 

१. ५५०१३६ बलबहादाु वगाी, वस ने-८, रुकुम (पिूी काग) वललध्िज/गौाी सपुा 

 

 

 

द्रष्टव्ि:  

 यस विज्ञापनमा वलविि पाीक्षाबाट ्तरिािािााका लावग छनौट कई ्तरिािािाामा सवम्मवलि कोका सम्मेदिााले प्राप् ि गाेको कुल प्राप् िाङ्क क 

सम्बवतरधि सम्मेदिााले यो नविजा प्रकािन कोको वमविले ७ (सात) वदनपवछ ्को ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोाा जानकााी गााइतरछ ।  

 वसफारास कोका सम्मेदिााले वसफारासको लावग वमवि २०७९।१०।२७ गिे सदनको १२:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन ् नाुोध   

छ । 

 

 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा ्वधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केतररीय प्रविवनवध        

        (ध्यान कुमाा िापा) 

       सपसवचि 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


 

 

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

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                    बुटवल, रूपन्देही 

एकमुष् ठ िोग्िताक्रम सम्बन्धी सूचना । 

सूचना नं. १०४/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९२६-१३९२७/०७८-७९ (खुला तथा अपाग  ), नेपाल इस िसनिररग   सेिा, सरे्भ समहू, 

रा.प.अनं. सितीि श्रेणी, असमन पदमा  िायी वनयवुिका लावग वसफारास कोका सम्मेदिााले प्राप् ि गाेको कुल प्राप् िाङ्क कको 

आधाामा दहेाय बमोवजमको ोकमषु् ठ योग्यिाक्रम सचूी कायम हुन आोकोले वमवि २०७९।१०।२६ को वनणायानसुाा सम्बवतरधि 

सबैको जानकााीको लावग यो सचूना प्रकािन गराोको छ ।  
 

एकमुष् ठ िोग्िताक्रम 

ए.िो.क्र.नं. रोल नम्बर मास्टर आई.सि. उम्मेदवारको नाम, थर र वतन 
ससफाररस र्भएको 

सवज्ञापन नं. सकससम 

१. ५५०११३ १०५२०७५ ्िधिे महिो कोइाी, इश् िापाु-१४, सलााही १३९२६/०७८-७९ िलुा 

२. ५५००१२ ३८२६०६ नमनुा िनाल, मालााानी-४, ्र्ाािााँची १३९२७/०७८-७९ ्पाङ्क ग 

 

 

 

 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा ्वधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केतररीय प्रविवनवध         

        (ध्यान कुमाा िापा) 

       सपसवचि 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np

