
 

 

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. ११०/०७९-८०, समसत २०७९।११।०१ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९२८/०७८-७९ (खुला), नेपाल सवसवध सेिा, रा.प.अनं. सितीय श्रेणी, सहायक कम््युटर अपरेटर 

पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग छनौट भएका ७ (सात) जना उम्मदेिारमध्ये वमवि २०७९।१०।२९ गिे सञ् चालन भएको 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्िरिािाामा उपवथिि ६ (छ) जना उम्मदेिारको वलविि परीक्षा ििा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप् िाङ्क क र 

अन्िरिािााको औसि प्राप् िाङ्क क समिेको कुल योगको आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले थिायी वनयवुिको 

लावग िपविल बमोवजमको कायाालयमा वसफाररस गने वमवि २०७९।११।०१ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धि सबैको जानकारीको लावग 

यो सचूना प्रकािन गररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची 

यो.क्र.नं. रोल नम्बर मास्टर आई.डी. 
उम्मेदवारको नाम, थर 

र वतन 

बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस भएको 

कायाालय 

१. ५५०३०७ ९९६९८१ 
अवंकि िली, 

बबई-३, दाङ्क 

नन्दलाल/ 

वहरादिेी 
निुा 

उच्च सरकारी िकील कायाालय, 

बटुिल िा सो अन्िगाि 

२. ५५०१५३ ५५६६९ 
लक्ष्मीनारायण चौधरी, 

कृष्णनगर-११, कवपलिथिु 

भानपु्रिाप/ 

कमलेिकुमारी 
रामसमझु 

उच्च सरकारी िकील कायाालय, 

बटुिल िा सो अन्िगाि 
 

वैकसपपक उम्मेदवारको योग्यताक्रम सूची 

वै.यो.क्र.नं. रोल नम्बर मास्टर आई.डी. उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१. ५५००३६ १०४७४८० रवि िनाल, वििराज-५, कवपलिथि ु कुलचन्र/ सरथििी हररप्रसाद 
 

अस्थायी योग्यताक्रम सूची 

अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर मास्टर आई.डी. उम्मेदवारको नाम, थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१. ५५०२८३ ९९१२९४ अजुान िनाल गोविन्दबहादरु/चमकला िोभािर 

२. ५५०१८३ ३३५३११ रामबहादरु िनाल क्षेत्री विनबहादरु/सीिादिेी धनवबर 

३. ५५०२७३ ९८१९२२ सोन ुिापा क्षेत्री टेकबहादरु/सािी चेिबहादरु 

 

 

रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलविि परीक्षाबाट अन्िरिािााका लावग छनौट भई अन्िरिािाामा सवम्मवलि भएका उम्मदेिारले प्राप् ि गरेको कुल प्राप् िाङ्क क 

सम्बवन्धि उम्मेदिारले यो नविजा प्रकािन भएको वमविले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 वसफाररस भएका उम्मेदिारले वसफाररसको लावग वमवि २०७९।११।०२ गिे सदनको २:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा अवधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रविवनवध      

        (ध्यान कुमार िापा) 

       उपसवचि 

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. १११/०७९-८०, समसत २०७९।११।०१ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९२९/०७८-७९ (मसहला), नेपाल सवसवध सेिा, रा.प.अनं. सितीय श्रेणी, सहायक कम््युटर 

अपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग छनौट भएका २ (दुई) जना उम्मदेिारमध्ये वमवि २०७९।१०।२९ गिे सञ् चालन 

भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्िरिािाामा उपवथिि २ (दुई) जना उम्मदेिारको वलविि परीक्षा ििा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप् िाङ्क क 

र अन्िरिािााको औसि प्राप् िाङ्क क समेिको कुल योगको आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले थिायी वनयवुिको 

लावग िपविल बमोवजमको कायाालयमा वसफाररस गने वमवि २०७९।११।०१ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धि सबैको जानकारीको लावग 

यो सचूना प्रकािन गररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची 

यो.क्र.नं. रोल नम्बर मास्टर आई.डी. 
उम्मेदवारको नाम, थर 

र वतन 

बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस भएको 

कायाालय 

१. ५५०२३४ ६७२१६५ 
कल्पना िमाा, 

विलोत्तमा-९, रुपन्दहेी 

परुनचन्र/ 

मेगकला 
बासदुिे 

उच्च सरकारी िकील कायाालय, 

बटुिल िा सो अन्िगाि 
 

वैकसपपक उम्मेदवारको योग्यताक्रम सूची 

वै.यो.क्र.नं. रोल नम्बर मास्टर आई.डी. उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१. ५५०२४८ ७३९१६४ मवनसा वगरी, बावफकोट-४, रुकुम  विरेन्र/मवन निाम 
 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलविि परीक्षाबाट अन्िरिािााका लावग छनौट भई अन्िरिािाामा सवम्मवलि भएका उम्मदेिारले प्राप् ि गरेको कुल प्राप् िाङ्क क 

सम्बवन्धि उम्मेदिारले यो नविजा प्रकािन भएको वमविले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 वसफाररस भएका उम्मेदिारले वसफाररसको लावग वमवि २०७९।११।०२ गिे सदनको २:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 

  

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा अवधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रविवनवध      

        (ध्यान कुमार िापा) 

       उपसवचि 

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. ११२/०७९-८०, समसत २०७९।११।०१ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९३०/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल सवसवध सेिा, रा.प.अनं. सितीय श्रेणी, सहायक कम््युटर 

अपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग छनौट भएका ३ (तीन) जना उम्मदेिारमध्ये वमवि २०७९।१०।२९ गिे सञ् चालन 

भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्िरिािाामा उपवथिि ३ (तीन) जना उम्मदेिारको वलविि परीक्षा ििा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप् िाङ्क क 

र अन्िरिािााको औसि प्राप् िाङ्क क समेिको कुल योगको आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले थिायी वनयवुिको 

लावग िपविल बमोवजमको कायाालयमा वसफाररस गने वमवि २०७९।११।०१ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धि सबैको जानकारीको लावग 

यो सचूना प्रकािन गररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची 

यो.क्र.नं. रोल नम्बर मास्टर आई.डी. 
उम्मेदवारको नाम, थर 

र वतन 

बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस भएको 

कायाालय 

१. ५५०१८५ ३४५४१८ 
दिेेन्रकुमार राय, 

चक्रघट्टा-५, सलााही 

रामचन्र/ 

बवचयादिेी 
कली 

उच्च सरकारी िकील कायाालय, 

बटुिल िा सो अन्िगाि 
 

 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलविि परीक्षाबाट अन्िरिािााका लावग छनौट भई अन्िरिािाामा सवम्मवलि भएका उम्मदेिारले प्राप् ि गरेको कुल प्राप् िाङ्क क 

सम्बवन्धि उम्मेदिारले यो नविजा प्रकािन भएको वमविले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 वसफाररस भएका उम्मेदिारले वसफाररसको लावग वमवि २०७९।११।०२ गिे सदनको २:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 

  

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा अवधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रविवनवध      

        (ध्यान कुमार िापा) 

       उपसवचि 

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 योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ११३/०७९-८०, समसत २०७९।११।०१ 

 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९२८-१३९३०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल सवसवध सेिा, रा.प.अनं. सितीय श्रेणी, 

सहायक कम््युटर अपरेटर पदमा थिायी वनयवुिका लावग वसफाररस भएका उम्मदेिारको प्राप् ि वलविि र प्रयोगात्मक परीक्षा ििा 

अन्िरिािााको औसि प्राप् िाङ्क कको कुल योग समिेको आधारमा दहेाय बमोवजमको एकमषु्   योग्यिाक्रम सचूी कायम हुन आएकोले 

वमवि २०७९।११।०१ को वनणायानसुार सम्बवन्धि सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाविि गररएको छ ।   

 

एकमुष् ठ योग्यताक्रम 

ए.यो.क्र.नं. रोल नं. मास्टर आई.डी. उम्मेदवारको नाम, थर 
ससफाररस भएको 

सवज्ञापन नं. सकससम 

१. ५५०३०७ ९९६९८१ अवंकि िली १३९२८/०७८-७९ िलुा 

२. ५५०१५३ ५५६६९ लक्ष्मीनारायण चौधरी १३९२८/०७८-७९ िलुा 

३. ५५०२३४ ६७२१६५ कल्पना िमाा १३९२९/०७८-७९ मवहला 

४. ५५०१८५ ३४५४१८ दिेने्रकुमार राय १३९३०/०७८-७९ मधेिी 

 

 

 

 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा अवधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रविवनवध      

        (ध्यान कुमार िापा) 

       उपसवचि 

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

