
लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 1 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ९२/२०७८-७९, सिसि २०७९।१।४ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३९०१/२०७६-७७ (खलुा), नेपाल इस िसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििहू, िनिल उपििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रणेी, िब-

इस िसनयि पद िंख्या २ (दईु) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको सलसखि पिीक्षाको प्राप् िाङ्क ि अन्िििािााको 

औषि प्राप् िाङ्क िििेको कुल योगका ाधाििा िपसिल बिोसििको योयतयिारम ि कायि ह न ाएकाले सनिहरुको कायाालय ौनकोको 

प्राथसिकिारम िको ाधाििा  थथायी सनयसुिका लासग सिसि २०७९/१/४ को सनणायानिुाि दहेायका कायाालयिा सिफारिि गरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि 

िबैको िानकािीका लासग यो िचूना प्रकाशन गरिएको ौ । 

सिफारिि योयतयिारम ि 

यो.रम .नं. िोल नं. 
उम्िेदिािको 

नािथि 
ठेगाना बाब/ुािाको नाि 

बािेको 

नाि 
सिफारिि िएको कायाालय 

१. ५५०१२२ िबुाि पकडेल िििपिु-८, सचििन दिेनािायण/पसित्राकुिािी नािायणदत्त 
सिल्ला ििन्िय िसिसिको 

कायाालय, अर्ााखााँची 

२. ५५०२१७ प्रसदप पाण्डेय सिलोत्तिा-८, रुपन्दहेी सित्रलाल/ििथििी हरिलाल 
सिल्ला ििन्िय िसिसिको 

कायाालय, प्यठूान 
 
 

िैकसल्पक योयतयिारम ि 

बै.यो.रम .न.ं िोल नं. उम्िेदिािको नािथि ठेगाना बाब/ुािाको नाि बािेको नाि 

१. ५५०१६८ िन्िोष के.िी. प्यठूान-८, प्यठूान दानबहादिु/गिुा शेिबहादिु 

२. ५५००७१ िोशन सििािी िध्यनपेाल-१, लििङु बलिाि/िगििी दन्डपाणी 
 
 

अथथायी िचूी 

रम .िं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि बाबकुो नाि बािेको नाि 

१. ५५०११५ िागि ाचाया िािप्रिाद िेदनाथ 

२. ५५००१४ गंगािाि ओली ििे धनबीि 

 

 

 

............................. 

(कृष्ण प्रिाद ह िागाई)ं 

शाखा असधकृि 

............................. 

(यिुिाि पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

............................. 

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

 

 

 

रष् ोव्य:  १. यि सिज्ञापनिा सलसखि पिीक्षाबाो अन्िििािााका लासग ौनको िई अन्िििािाािा िसम्िसलि िएका उम्िेदिािहरुले प्राप् ि गिेको कुल 

प्राप् िाङ्क िम्बसन्धि उम्िेदिािले यो नसििा प्रकाशन िएको सिसिले ७ (िाि) सदनपसौ अको ७ (िाि) सदनिम्ि ायोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाो हनेा िसकने व्यहोिा िानकािी गिाइन्ौ ।  

२. सिफारिि िएका उम्िदेिािहरुले सिफारििपत्रको लासग सिसि २०७९।०१।०६ गिे सदनको १:०० बिेपसौ यि कायाालयिा िम्पका  गनुाह न 

अनिुोध ौ । 

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


लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 2 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ९३/२०७८-७९, सिसि २०७९।१।४ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३९०२/२०७६-७७ (िसहला), नेपाल इस िसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, िनिल उपििहू िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, 

िब-इस िसनयि िाग पद िंख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ३ (िीन) िना उम्िेदिािहरुको सलसखि पिीक्षाको 

प्राप् िाङ्क ि अन्िििािााको औषि प्राप् िाङ्क ििेिको कुल योगका ाधाििा िपसिल बिोसििको योयतयिारम ि कायि ह न ाएकाले सनिको 

कायाालय ौनकोको प्राथसिकिारम िको ाधाििा थथायी सनयसुिका लासग सिसि २०७९/१/४ को सनणायानिुाि दहेायको कायाालयिा सिफारिि 

गरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि िबैको िानकािीका लासग यो िचूना प्रकाशन गरिएको  ौ । 

 

सिफारिि योयतयिारम ि 

यो.रम .नं. िोल नं. 
उम्िेदिािको 

नािथि 
ठेगाना बाब/ुािाको नाि 

बािेको 

नाि 
सिफारिि िएको कायाालय 

१. ५५०१५४ िंसििा पकडेल र्ोिाही-५, दाङ िदनकुिाि/सनिाला श्रीधि 
सिल्ला ििन्िय िसिसिको कायाालय, 

कसपलिथि ु

 

िैकसल्पक योयतयिारम ि 

बै.यो.रम .न.ं िोल नं. 
उम्िेदिािको 

नािथि 
ठेगाना बाब/ुािाको नाि बािेको नाि 

१. ५५०१०५ िसुथििा ढकाल दिेदह-९, रुपन्दहेी ख्यािनािायण/केशिाया चण्डीप्रिाद 

२. ५५०१८४ ििनुा शिाा क चन-३, रुपन्दहेी िेर्नाथ/कृष्णकुिािी सनत्यिाि 

 

 

 

............................. 

(कृष्ण प्रिाद ह िागाई)ं 

शाखा असधकृि 

............................. 

(यिुिाि पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

............................. 

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

 

 

 

 

 

 

रष् ोव्य:  १. यि सिज्ञापनिा सलसखि पिीक्षाबाो अन्िििािााका लासग ौनको िई अन्िििािाािा िसम्िसलि िएका उम्िेदिािहरुले प्राप् ि गिेको 

कुल प्राप् िाङ्क िम्बसन्धि उम्िेदिािले यो नसििा प्रकाशन िएको सिसिले ७ (िाि) सदनपसौ अको ७ (िाि) सदनिम्ि ायोगको 

Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाो हनेा िसकने व्यहोिा िानकािी गिाइन्ौ ।  

२. सिफारिि िएका उम्िेदिािहरुले सिफारििपत्रको लासग सिसि २०७९।०१।०६ गिे सदनको १:०० बिेपसौ यि कायाालयिा िम्पका  

गनुाह न अनिुोध ौ । 

  

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


लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 3 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

एकिषु् ठ योयतयिारम ि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ९४/०७८-७९, सिसि २०७९।१।४ 

 

यि कायाालयको सिज्ञापन नं. १३९०१/२०७६-७७ (खलुा) ि १३९०२/२०७६-७७ (िसहला) नेपाल इस िसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििहू, िनिल 

उपििहू िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, िब-इस िसनयि पदिा थथायी सनयसुिका लासग सिफारिि िएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप् िाङ्कका 

ाधाििा दहेाय बिोसििको एकिषु् ठ योयतयिारम ि कायि िएकोले िम्बसन्धि िबैको िानकािीको लासग सिसि २०७९।१।४ को सनणायानिुाि यो िचूना 

प्रकाशन गरिएको ौ । 

एकिषु्ठ योयतयिारम ि 

ए.यो.रम .नं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि 
सिफारिि िएको 

सिज्ञापन न.ं ििहू/सकसिि 

१. ५५०१२२ ििुाि पकडेल १३९०१/२०७६-७७ खलुा 

२. ५५०२१७ प्रसदप पाण्डेय १३९०१/२०७६-७७ खलुा 

३. ५५०१५४ िंसििा पकडेल १३९०२/२०७६-७७ िसहला 

 

 

 

............................. 

(कृष्ण प्रिाद ह िागाई)ं 

शाखा असधकृि 

............................. 

(यिुिाि पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

............................. 

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

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

