
लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
 

 
 

पाना न.ं ~ 1 ~ 

                           (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)             बटुवल, रूपन्देही 
 

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

 

 

 

 
 

 

उम्मदेवार सिफाररि िम्बन्धी िचूना । 

िचूना नं. ११०/०७८-७९, समसि २०७९।३।८ 
  

यि कायाालयको सव.नं. १३९०७/०७७-७८ (खलुा), नेपाल इस िसनयररग   िेवा, मटेेररयोलोिी िमहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी 

(प्रासवसधक), मौिम सवज्ञान िहायक पदको मा  िंख्या १ (एक) का लास  सलइएको अन्िरवािाामा उपसथथि ३ (िीन) िना 

उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखि परीक्षाको प्राप् िाग क र अन्िरवािााको औिि प्राप् िाग क िमिेका ाधारमा दहेाय बमोसिम योग्यिाक्रम 

कायम हुन ाएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लास  सिफाररि  ने  री समसि २०७९।३।८ मा सनणाय भएकोले 

िम्बसन्धि िबैको िानकारीका लास  यो िचूना प्रकासिि  ररएको छ । 
 

सिफाररि योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, 

थर 

ठे ाना बाब/ुामाको नाम बािकेो 

नाम 

सिफाररि भएको 

कायाालय 

१. ५५००१७ रुबी पौडेल चन्रास री-७, 

काठमाडौं 

बािपु्रिाद/मन्दा रामप्रिाद िल िथा मौिम सवज्ञान 

कायाालय, भैरहवा, रुपन्दहेी 
 

बैकसपपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठे ाना बाब/ुामाको नाम बािकेो नाम 

१. ५५००१२ रोिन लासमछाने बनेपा-१, काभ्रे  ोपाल/मथरुा केदारप्रिाद 
 

अथथायी योग्यिाक्रम:- 

क्र.िं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर बाबकुो नाम बािकेो नाम 

१. ५५०००८ असनल परािलुी केिवप्रिाद दसधराम 

२. ५५००३० िरेुि खनाल रामभि भवानीिंकर 
 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुमा ाई)ं 

    िाखा असधकृि 

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

  (अिुान प्रिाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यानकुमार थापा) 

      उपिसचव 

 

रष्टव्य:  

 यि सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लास  छनौट भई अन्िरवािाामा िसम्मसलि भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् ि  रेको कुल 

प्राप् िाग क िम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसििा प्रकािन भएको समसिले ७ (िाि) सदनपसछ अको ७ (िाि) सदनिम्म ायो को Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा िसकने व्यहोरा िानकारी  राइन्छ ।  

 सिफाररि भएका उम्मेदवारले सिफाररिको लास  समसि २०७९।३।९  िे सदनको ४:०० बिेपसछ यि कायाालयमा िम्पका   नुाहुन अनरुोध छ । 

 

 

 

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


लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
 

 
 

पाना न.ं ~ 2 ~ 

                           (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)             बटुवल, रूपन्देही 
 

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

 

 

 

 
 

 

उम्मदेवार सिफाररि िम्बन्धी िचूना । 

िचूना नं. १११/०७८-७९, समसि २०७९।३।८ 

  

यि कायाालयको सव.नं. १३९०८/०७७-७८ (मसहला), नेपाल इस िसनयररग   िेवा, मटेेररयोलोिी िमहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी 

(प्रासवसधक), मौिम सवज्ञान िहायक पदको मा  िंख्या १ (एक) का लास  सलइएको अन्िरवािाामा उपसथथि ४ (चार) िना 

उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखि परीक्षाको प्राप् िाग क र अन्िरवािााको औिि प्राप् िाग क िमिेका ाधारमा दहेाय बमोसिम योग्यिाक्रम 

कायम हुन ाएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लास  सिफाररि  ने  री समसि २०७९।३।८ मा सनणाय भएकोले 

िम्बसन्धि िबैको िानकारीका लास  यो िचूना प्रकासिि  ररएको छ । 

 

सिफाररि योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, 

थर 

ठे ाना बाब/ुामाको नाम बािकेो 

नाम 

सिफाररि भएको 

कायाालय 

१. ५५००२९ चन्रप्रभा पाण्डे कासल ण्डकी-१, 

 पुमी 

रसवन्रनाथ/िान्िी माधव िल िथा मौिम सवज्ञान 

कायाालय, भैरहवा, रुपन्दहेी 
 

बैकसपपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठे ाना बाब/ुामाको नाम बािकेो नाम 

१. ५५०००५ रसवना पाण्डे फोइमहादवे-२, कासलकोट टेकराि/सििा कुलाचन्र 

 
 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुमा ाई)ं 

    िाखा असधकृि 

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

  (अिुान प्रिाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यानकुमार थापा) 

      उपिसचव 

 

रष्टव्य:  

 यि सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लास  छनौट भई अन्िरवािाामा िसम्मसलि भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् ि  रेको कुल 

प्राप् िाग क िम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसििा प्रकािन भएको समसिले ७ (िाि) सदनपसछ अको ७ (िाि) सदनिम्म ायो को Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा िसकने व्यहोरा िानकारी  राइन्छ ।  

 सिफाररि भएका उम्मेदवारले सिफाररिको लास  समसि २०७९।३।९  िे सदनको ४:०० बिेपसछ यि कायाालयमा िम्पका   नुाहुन अनरुोध छ । 

  

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


लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
 

 
 

पाना न.ं ~ 3 ~ 

                           (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)             बटुवल, रूपन्देही 
 

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

 

 

 

 
 

 

एकमषु् ठ योग्यिाक्रम िम्बन्धी िचूना । 

िचूना नं. ११२/०७८-७९, समसि २०७९।३।८ 

  

यि कायाालयको सव.नं. १३९०७-१३९०८/०७७-७८ (खलुा िथा मसहला), नेपाल इस िसनयररग   िेवा, मटेेररयोलोिी िमहू, 

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), मौिम सवज्ञान िहायक पदमा सनयसुिका लास  सिफाररि भएका उम्मदेवारहरुले प्राप् ि  रेको कुल 

प्राप् िाग कको ाधारमा दहेायबमोसिमको एकमषु् ठ योग्यिाक्रम िचूी कायम हुन ाएकोले समसि २०७९।०३।०८ को सनणायानिुार 

िम्बसन्धि िबैको िानकारीका लास  यो िचूना प्रकासिि  ररएको छ । 

 

सिफाररि योग्यिाक्रमः- 

ए.यो.क्र. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर बाब/ुामाको नाम बािकेो नाम सिफाररि भएको िमहू 

१. ५५००१७ रुबी पौडेल बािपु्रिाद/नन्दा रामप्रिाद खलुा 

२. ५५००२९ चन्रप्रभा पाण्डे रसवन्रनाथ/िान्िी माधव मसहला 

 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुमा ाई)ं 

    िाखा असधकृि 

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

  (अिुान प्रिाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यानकुमार थापा) 

      उपिसचव 

 

 

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

