
  

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, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३/०७९-८०, समसत २०७९।५।१३ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९३१/०७७-७८ (खलुा), नेपाल इस िसनयररग ग सेवा, मकेासनकल समहू, सन.उ.स. उपसमहू, रा.प.अनं. 

सितीय श्रेणी (प्रासवसधक), अपरेटर पदको माग पद संख्या २ (दईु) का लासग सलइएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवाताामा उपसथथत ८ 

(आठ) िना उम्मदेवारहरुको सलसखत परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप् ताग क तथा अन्तरवातााको ससत प्राप् ताग क समतेको कुल 

योगको आधारमा दहेाय बमोसिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयहरुमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गने 

गरी समसत २०७९।०५।१३ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धत सबैको िानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. ५५०००२ सबक्रम तामाग, हटेौंडा-१, मकवानपरु वलबहादरु/माया अम्बरबहादरु हभेी इक् वीपमेन्ट सडसभिन, बटुवल 

२. ५५०००३ बासदुवे थारु, सतलोत्तमा-६, रुपन्दहेी कन्हयैा/पावाती भगतसबर हभेी इक् वीपमेन्ट सडसभिन, बटुवल 

 

बैकसपपक योग्यताक्रम:- 

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

१. ५५००१३ ियप्रकाश वली कचनापरु-२, बााँके मोतीराम रनसवर 

 

अथथायी योग्यताक्रम:- 

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

१. ५५०००८ गणशेकुमार सवष् ट असतराम तब े

२. ५५००१८ ध्रबुा लासमछाने सशवदत्त कलाधर 
 

 

 
 

 (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

    शाखा असधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपससचव 

 

रष्टव्य:  

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

प्राप् ताग क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।०५।१५ गते सदनको १:०० बिेपसछ 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. ~ 2 ~ 

                                                                                                  (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                            बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४/०७९-८०, समसत २०७९।५।१३ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९३२/०७७-७८ (मसहला), नेपाल इस िसनयररग ग सेवा, मकेासनकल समहू, सन.उ.स. उपसमहू, रा.प.अनं. 

सितीय श्रेणी (प्रासवसधक), अपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलइएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवाताामा उपसथथत १ 

(एक) िना उम्मदेवारहरुको सलसखत परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप् ताग क तथा अन्तरवातााको ससत प्राप् ताग क समतेको कुल 

योगको आधारमा दहेाय बमोसिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयहरुमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गने 

गरी समसत २०७९।०५।१३ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धत सबैको िानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. ५५०००९ सीता आचाया, घोराही-१२, दाग सतलकराम/नमाादवेी सनलकण्ठ हभेी इक् वीपमेन्ट सडसभिन, बटुवल 

 

 

 

 

 

 

 (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

    शाखा असधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपससचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

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

प्राप् ताग क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।०५।१५ गते सदनको १:०० बिेपसछ 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. ~ 3 ~ 

                                                                                                  (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                            बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५/०७९-८०, समसत २०७९।५।१३ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९३३/०७७-७८ (आ.ि.), नेपाल इस िसनयररग ग सेवा, मकेासनकल समहू, सन.उ.स. उपसमहू, रा.प.अनं. 

सितीय श्रेणी (प्रासवसधक), अपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलइएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवाताामा उपसथथत ४ 

(चार) िना उम्मदेवारहरुको सलसखत परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप् ताग क तथा अन्तरवातााको ससत प्राप् ताग क समतेको कुल 

योगको आधारमा दहेाय बमोसिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयहरुमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गने 

गरी समसत २०७९।०५।१३ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धत सबैको िानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. ५५०००५ िीवन रोकामगर, सरुमारानी-६, प्यठूान तलुबहादरु/सटकादवेी पनुाराम हभेी इक् वीपमेन्ट सडसभिन, बटुवल 

 

बैकसपपक योग्यताक्रम:- 

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

१. ५५०००६ असखल राना पासणनी-२, अघााखााँची सललामणी/सासवत्रा सडलबहादरु 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

    शाखा असधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपससचव 

 

 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

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

प्राप् ताग क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।०५।१५ गते सदनको १:०० बिेपसछ 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. ~ 4 ~ 

                                                                                                  (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                            बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

 

एकमषु् ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १६/०७९-८०, समसत २०७९।५।१३ 

  

यस कायाालयको सव.नं. १३९३१-१३९३३/०७७-७८ (खलुा तथा समावेशी), नेपाल इस िसनयररग ग सेवा, मकेासनकल समहू, 

सन.उ.स. उपसमहू, रा.प.अनं. सितीय श्रेणी (प्रासवसधक), अपरेटर पदमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस भएका उम्मदेवारहरुले प्राप् त 

गरेको कुल अकंका आधारमा दहेायबमोसिमको एकमषु् ठ योग्यताक्रम सचूी कायम हुन आएकोले समसत २०७९।०५।१३ को 

सनणायानसुार सम्बसन्धत सबैको िानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 

 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

ए.यो.क्र. रोल नं.  उम्मदेवारको नाम, थर 
ससफाररस गररएको 

सवज्ञापन नं. सकससम 

१. ५५०००२ सबक्रम तामाग १३९३१/०७७-७८ खलुा 

२. ५५०००३ बासदुवे थारु १३९३१/०७७-७८ खलुा 

३. ५५०००९ सीता आचाया १३९३२/०७७-७८ मसहला 

४. ५५०००५ िीवन रोकामगर १३९३३/०७७-७८ आ.ि. 

 

 

 

 

 

 (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

    शाखा असधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपससचव 

 

 

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

