
  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय   

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 1 ~ 

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १२९/०७८-७९, समसत २०७९।३।२३ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९१८/०७७-७८ (खलुा), नेपाल सवसवध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), कम््यटुर अपरेटर पदको 

माग संख्या १५ (पन्र) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपसथथत २८ (अठ्ठाईस) जना उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखत परीक्षाको 

प्रा् ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रा् ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्रा् ताङ्क समतेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गने समसत २०७९।३।२३ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धत 

सबैको जानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, 

थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजकेो 

नाम 

ससफाररस भएको  

कायाालय 

१. ५५०७७९ राज भण्डारी सैनामैना-३, रुपन्दहेी सजबबहादरु/ 

रेमकला 

इन्रबहादरु मालपोत कायाालय, जसपरुा, 

्यठूान 

२. ६१०१०६ रसवन्र बढुामगर बााँसफकोट-१०, रुकुम 

पस चम 

झरे/ दवेी हके सजल्ला सरकारी वकील 

कायाालय, रुकुमकोट, रुकुमपवूा 

३. ६१०४८४ समन ुकवर शारदा-७, सल्यान सभमससंह/ 

सदपादवेी 

सचत्रबुहादरु सजल्ला सनवााचन कायाालय, 

गलुररया, बसदाया 

४. ६१०३२२ रामप्रसाद थारु बारबसदाया-४, बसदाया बलबहादरु/ 

चमेली 

भग्ग ु ईलाका प्रशासन कायाालय, 

कोहलपरु, बााँके 

५. ६१०४७३ घनयाम थापा लङ्ुरी-२, रोल्पा बदेु्ध/माघी मनबहादरु दाङ दउेखरुी सजल्ला अदालत, 

दाङ 

६. ६१०१४४ यशोदा बोहरा घोराही-१२, दाङ इश्वरबहादरु/ 

सदला 

सतलबहादरु ्यठूान सजल्ला अदालत, 

्यठूान 

७. ६१०१७६ कृष्णप्रसाद थारु बारबसदाया-४, बसदाया सोमल/गसुलया गन्न ु बााँके सजल्ला अदालत, 

नेपालगञ् ज, बााँके 

८. ६१०३२८ टंकप्रकाश पनुमगर सानीभेरी-३, 

रुकुमपस चम 

गंगाराम/लक्ष्मी सललाबहादरु सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

रुपन्दहेी 

९. ५५०२२७ शासलकराम पौडेल पासणनी-७, 

अघााखााँची 

मसनराम/ 

धमीकला 

दवेमसण कसपलवथत ुसजल्ला अदालत, 

कसपलवथत ु

१०. ६१०१४७ सवनोद चौधरी बारबसदाया-४, बसदाया दगुला/लभारी मसणलाल सजल्ला सरकारी वकील 

कायाालय, रुपन्दहेी 

११. ६१०७४६ रणमायाकुमारी 

चौधरी 

शासन्तनगर-४, दाङ सम्फु/थनु्चा होलबहादरु सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

अघााखााँची 

१२. ५५१२८३ कमलचन्र महतो कावासोती-१२, 

नवलपरु 

  

सोखाराम/ 

मनकुमारी 

रघनुाथ सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

नवलपरासी (ब.स.ूप.) 

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

     पाना नं. ~ 2 ~ 

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, 

थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजकेो 

नाम 

ससफाररस भएको  

कायाालय 

१३. ६१००८५ सरथवता सज .एम.  गौमखुी-५, ्यठूान सन्तबहादरु/ 

सीमा 

लालबहादरु ईलाका प्रशासन कायाालय, 

रामपरु, पाल्पा 

१४. ५५०५८५ राजकुमार कापड सवष्ण-ु१, सलााही रामवसकल/ 

ररङ्कु 

सगरबल सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

पाल्पा 

१५. ६१००२३ प्रसवणचन्र बथनेत तलुसीपरु-१२, दाङ कुलबहादरु/ 

बासलका 

खशुबहादरु ईलाका प्रशासन कायाालय, 

घतीगाउाँ, रोल्पा 
 

 

बैकसल्पक योग्यताक्रम:- 

यो.क्र.न.ं रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजकेो नाम 

१. ६१००७२ आदशा के .सी.  कुमाख-६, सल्यान ररखेश्वर/ने्टे सपउवर 

२. ६१०७३५ नररन्दर कुमार बााँसफकोट-४, रुकुम 

पस चम 

त् तबहादरु/अमतृाकुमारी पठान े

३. ५५०१६६ बोमबहादरु खत्री रेसङ्ुगा-३, गलु्मी मोसतबहादरु/सदपकला परसवर 

 

 

अथथायी योग्यताक्रम:- 

क्र.सं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजकेो नाम 

१. ५५११०९ प्रकाश चापागाई चडुाप्रसाद धमाागत 

२. ६१०४५९ सन्तोष थारु जोधीतलु्सीराम महाँग ु

३. ५५०२९७ टोपबहादरु खड्का मानबहादरु सचत्रबहादरु 
 

 

 

 

 

 

 

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

 (बालकृष्ण पौडेल) 

  शाखा असधकृत 

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

  (अजुान प्रसाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

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

(रुरप्रसाद लासमछाने) 

        सहससचव 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताामा ससम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।३।२८ गते सदनको ४:३० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
  

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user
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फोन: ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

     पाना नं. ~ 3 ~ 

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३०/०७८-७९, समसत २०७९।३।२३ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९१९/०७७-७८ (मसहला), नेपाल सवसवध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), कम््यटुर अपरेटर 

पदको माग संख्या ४ (चार) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपसथथत १७ (सत्र) जना उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखत परीक्षाको 

प्रा् ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रा् ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्रा् ताङ्क समतेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गने समसत २०७९।३।२३ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धत 

सबैको जानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, 

थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजकेो 

नाम 

ससफाररस भएको  

कायाालय 

१. ५५०१७४ सवष्णकुुमारी खत्री सतनाउ-६, पाल्पा जनकबहादरु/ 

कमला 

नलबहादरु करदाता सेवा कायाालय, 

तानसेन, पाल्पा 

२. ५५०३६९ आयषुा बथनेत घोराही-१६, दाङ सबरबहादरु/ 

सतमाा 

जगबहादरु सजल्ला सरकारी वकील 

कायाालय, ्यठूान 

३. ६१०४४० ससुनता पनु रोकामगर भमुे-३, रुकुमपवूा दसेवलाल/ 

सटकासरी 

पलबहादरु सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

कसपलवथत ु

४. ६१००१० पसवत्रा के .सी.  तलुसीपरु-१९, 

दाङ 

तलुसीराम/ 

तलुसीदवेी 

सवरसजत बसदाया रासष् िय सनकुञ्ज 

कायाालय, ठाकुरद्वारा, बसदाया 
 

बैकसल्पक योग्यताक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजकेो नाम 

१. ५५०३४२ गोमा कडेल सतलोत्तमा-९, रुपन्दहेी छसवलाल/समनकला ठाकुरप्रसाद 

२. ६१०२१५ ससुष्मता चौधरी घोराही-१४, दाङ रामलाल/उवारी मसनराम 

 

 

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

 (बालकृष्ण पौडेल) 

  शाखा असधकृत 

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

  (अजुान प्रसाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

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

(रुरप्रसाद लासमछाने) 

        सहससचव 
 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताामा ससम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।३।२८ गते सदनको ४:३० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user
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     पाना नं. ~ 4 ~ 

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३१/०७८-७९, समसत २०७९।३।२३ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९२०/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल सवसवध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), कम््यटुर अपरेटर 

पदको माग संख्या ३ (तीन) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपसथथत २० (बीस) जना उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखत परीक्षाको 

प्रा् ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रा् ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्रा् ताङ्क समतेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गने समसत २०७९।३।२३ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धत 

सबैको जानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, 

थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजकेो 

नाम 

ससफाररस भएको 

 कायाालय 

१. ६१००८० ससुनल चौधरी महतो सजराभवानी-४, 

पसाा 

छत्रधारी/ 

समनादवेी 

फाग ु मालपोत कायाालय, अघााखााँची 

२. ६१०२०० सभमबहादरु चौधरी गडवा-५, दाङ बरीनाथ/ 

इन्रारामी 

जगनारायण उच्च अदालत, तलुसीपरु, 

बटुवल इजलाश 

३. ५५११५७ मनोजकुमार गरुौ खजरुा-३, बााँके फुलदवे/ 

सदलकुमारी 

मायाराम सजल्ला सरकारी वकील 

कायाालय, नवलपरासी (ब.स.ूप.) 

 

बैकसल्पक योग्यताक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजकेो नाम 

१. ५५०६३५ समलनकुमार चौधरी सरावल-६, नवलपरासी लोकमान/नेमाकुमारी रामलगन 

 

 

 

 

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

 (बालकृष्ण पौडेल) 

  शाखा असधकृत 

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

  (अजुान प्रसाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

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

(रुरप्रसाद लासमछाने) 

        सहससचव 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताामा ससम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।३।२८ गते सदनको ४:३० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
  

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


  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय   

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 5 ~ 

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३२/०७८-७९, समसत २०७९।३।२३ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९२१/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल सवसवध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), कम््यटुर अपरेटर 

पदको माग संख्या ३ (तीन) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपसथथत ११ (एघार) जना उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखत परीक्षाको 

प्रा् ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रा् ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्रा् ताङ्क समतेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गने समसत २०७९।३।२३ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धत 

सबैको जानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, 

थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजकेो 

नाम 

ससफाररस भएको 

कायाालय 

१. ५५०८७७ अमोदकुमार साह जनकपरु-१३, धनषुा श्रीचन/ सागरदवेी सवलट उच्च अदालत तलुसीपरु, 

नेपालगञ्ज इजलाश 

२. ५५००७४ रामकरन लोसनयााँ पाल्हीनन्दन-३, 

नवलपरासी 

असमका/ सकुन्तली छसवलाल मालपोत कायाालय, 

तम्घास, गलु्मी 

३. ५५०२८४ असनलकुमार दास जनकपरु-१३, धनषुा रामप्रकाश/मरनीदवेी कारी मालपोत कायाालय, 

रुकुमकोट, रुकुम पवूा 
 

बैकसल्पक योग्यताक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजकेो नाम 

१. ५५००३२ सशवेन्रकुमार पासी मायादवेी-१, कसपलवथत ु केशवप्रसाद/शासन्तदवेी अलग ु

 

 

 

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

 (बालकृष्ण पौडेल) 

  शाखा असधकृत 

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

  (अजुान प्रसाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

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

(रुरप्रसाद लासमछाने) 

       सहससचव 
 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताामा ससम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत समसत २०७९।३।२८ गते सदनको ४:३० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन 

अनरुोध छ । 

 

 

 

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


  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय   

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 6 ~ 

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३३/०७८-७९, समसत २०७९।३।२३ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९२२/०७७-७८ (दसलत), नेपाल सवसवध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), कम््यटुर अपरेटर 

पदको माग संख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपसथथत ९ (नौ) जना उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखत परीक्षाको प्रा् ताङ्क, 

प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रा् ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्रा् ताङ्क समतेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यताक्रम कायम हुन 

आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गने समसत २०७९।३।२३ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धत सबैको 

जानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको 

नाम, थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजकेो 

नाम 

ससफाररस भएको 

कायाालय 

१. ५५००१८ सवक्रमकुमार सनुार कोहलपरु-६, बााँके दलबहादरु/ कलावती हका बहादरु सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

नेपालगञ् ज, बााँके 
 

बैकसल्पक योग्यताक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजकेो नाम 

१. ६१०७३५ नररन्दर कुमार बााँसफकोट-४, रुकुम पस चम त् तबहादरु/अमतृाकुमारी पठान े

 

 

 

 

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

 (बालकृष्ण पौडेल) 

  शाखा असधकृत 

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

  (अजुान प्रसाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

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

(रुरप्रसाद लासमछाने) 

       सहससचव 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताामा ससम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।३।२८ गते सदनको ४:३० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
  

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


  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय   

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 7 ~ 

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३४/०७८-७९, समसत २०७९।३।२३ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९२३/०७७-७८ (अपाङ्ग), नेपाल सवसवध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), कम््यटुर अपरेटर 

पदको माग संख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपसथथत ७ (सात) जना उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखत परीक्षाको 

प्रा् ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रा् ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्रा् ताङ्क समतेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गने समसत २०७९।३।२३ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धत 

सबैको जानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, 

थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजकेो नाम ससफाररस भएको  

कायाालय 

१. ५५०७३४ असततकुमार चौधरी बारबसदाया-

५, बसदाया 

गोपालप्रसाद/ 

कल्पी 

वासरुाम नापी कायाालय, तलुसीपरु, दाङ 

 

बैकसल्पक योग्यताक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजकेो नाम 

१. ६१०४८० तलुसस चन्द छत्रे वरी-२, सल्यान सदपक/सडल्लीकुमारी अम्बरवीर 

 

 

 

 

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

 (बालकृष्ण पौडेल) 

  शाखा असधकृत 

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

  (अजुान प्रसाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

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

(रुरप्रसाद लासमछाने) 

       सहससचव 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताामा ससम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।३।२८ गते सदनको ४:३० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
  

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


  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय   

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 8 ~ 

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३५/०७८-७९, समसत २०७९।३।२३ 
 

यस कायाालयको सव.न.ं १३९१८-१३९२३/०७७-७८ (खलुा तथा समावेशी), नपेाल सवसवध सवेा, रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणी 

(प्रासवसधक), कम््यटुर अपरेटर पदमा सनयसुिका लासग ससफाररस भएका उम्मदेवारहरुले प्रा् त गरेको कुल अकंका आधारमा 

समसत २०७९।३।२३ को सनणायानसुार दहेायबमोसजमको एकमषु् ठ योग्यताक्रम सचूी कायम हुन आएकोले सम्बसन्धत सबैको 

जानकारीको लासग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

एकमषु् ट योग्यताक्रमः- 

ए.यो.क्र. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजकेो नाम ससफाररस भएको समहू 

1.  ५५०७७९ राज भण्डारी सजबबहादरु इन्रबहादरु खलुा 

2.  ६१०१०६ रसवन्र बढुामगर झरे हके खलुा 

3.  ६१०४८४ समन ुकवर सभमससंह सचत्रबुहादरु खलुा 

4.  ६१०३२२ रामप्रसाद थारु बलबहादरु भग्ग ु खलुा 

5.  ६१०४७३ घनयाम थापा बदेु्ध मनबहादरु खलुा 

6.  ६१०१४४ यशोदा बोहरा इश्वरबहादरु सतलबहादरु खलुा 

7.  ६१०१७६ कृष्णप्रसाद थारु सोमल गन्न ु खलुा 

8.  ६१००८० ससुनल चौधरी महतो छत्रधारी फाग ु आ  .ज.  

9.  ६१०३२८ टंकप्रकाश पनुमगर गंगाराम सललाबहादरु खलुा 

10.  ५५०२२७ शासलकराम पौडेल मसनराम दवेमसण खलुा 

11.  ६१०१४७ सवनोद चौधरी दगुला मसणलाल खलुा 

12.  ६१०७४६ रणमायाकुमारी चौधरी सम्फु होलबहादरु खलुा 

13.  ५५००१८ सवक्रमकुमार सनुार दलबहादरु हका बहादरु दसलत 

14.  ५५१२८३ कमलचन्र महतो सोखाराम रघनुाथ खलुा 

15.  ५५०१७४ सवष्णकुुमारी खत्री जनकबहादरु नलबहादरु मसहला 

16.  ६१००८५ सरथवता सज .एम.  सन्तबहादरु लालबहादरु खलुा 

17.  ५५०५८५ राजकुमार कापड रामवसकल सगरबल खलुा 

18.  ६१००२३ प्रसवणचन्र बथनेत कुलबहादरु खशुबहादरु खलुा 

19.  ६१०२०० सभमबहादरु चौधरी बरीनाथ जगनारायण आ  .ज.  

20.  ५५११५७ मनोजकुमार गरुौ फुलदवे मायाराम आ  .ज.  

21.  ५५०३६९ आयषुा बथनेत सबरबहादरु जगबहादरु मसहला 

22.  ६१०४४० ससुनता पनु रोकामगर दसेवलाल पलबहादरु मसहला 

23.  ६१००१० पसवत्रा के .सी.  तलुसीराम सवरसजत मसहला 

24.  ५५०७३४ असततकुमार चौधरी गोपालप्रसाद वासरुाम अपाङ्ग 

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


  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय   

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 9 ~ 

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

ए.यो.क्र. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजकेो नाम ससफाररस भएको समहू 

25.  ५५०८७७ अमोदकुमार साह श्रीचन सवलट मधेसी 

26.  ५५००७४ रामकरन लोसनयााँ असमका छसवलाल मधेसी 

27.  ५५०२८४ असनलकुमार दास रामप्रकाश कारी मधेसी 

 

 

 

 

 

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

  (बालकृष्ण पौडेल) 

   शाखा असधकृत 

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

(अजुान प्रसाद रेग्मी) 

केन्रीय प्रसतसनसध 

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

              (रुरप्रसाद लासमछाने) 

                     सहससचव 
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