
  

लोकलोक  सेवासेवा  अयोगअयोग  

  बुटवलबुटवल  कायाालयकायाालय   

 

 

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

     पाना नं. ~ 1 ~ 

                                                                                                    बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

 

ईम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. २९/०७९-८०, समसि २०७९।५।२० 
  

यस कायाालयको वि.नं. १३९३९/०७७-७८ (खुला), नेपाल आस जसनयररग्ग सेिा, सभे समहू, रा.प.ऄनं. सििीय श्रेणी 

(प्राविवधक), ऄसमन पदको माग पद संख्या १० (दश) का लावग वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनोट भएका १४ (चौध) जना 

उम्मेदिारहरुको वमवत २०७९।०५।१६ गतेदवेख वमवत २०७९।०५।२० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत १४ (चौध) जना 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षाको प्राप् ताङ्क र अन्तरिातााको औसत प्राप् ताङ्कको कुल योग समेतका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९।०५।२० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत 

सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
ईम्मेदवारको नाम, थर र 

विन 
बाबु/अमाको नाम 

बाजेको 

नाम 
ससफाररस भएको कायाालय 

१. ५५०६५० 
निराज िली, 

बबई-२, दाङ 
ररठाबहादरु/वखमा नौल ु नापी कायाालय, चन्रौटा, कवपलिथत ु

२. ५५०४१० 
विनय कुमार पन्त, 

लेकम-३, दाचुाला 
निराज/वबमलादिेी हररदत्त नापी कायाालय, तानसेन, पाल्पा 

३. ५५०५४१ 
धनवजत खड्का, 

मवुसकोट-२, रुकुम (पव चम) 
वचताराम/गंगा दलबहादरु नापी कायाालय, रामपरु, पाल्पा 

४. ५५०५६३ 
खमुराज ओली,  

तलुसीपरु-५, दाङ 
वहरालाल/इवन्दरा िवसराम 

नापी कायाालय, परासी, निलपरासी 

(ब.स.ूप) 

५. ५५०४४७ 
वकरण खड्का, 

मवुसकोट-१२, रुकुम (पव चम) 
लंकबहादरु/वगता पदमवसंह नापी कायाालय, तौवलहिा, कवपलिथत ु

६. ५५०४५२ 
सीमा ज्ञिाली, 

िदु्धोधन -२ , रुपन्दहेी 
भपूाल/पवित्रा केििराज नापी कायाालय, मझिुाबजार, गलु्मी 

७. ५५०२३३ 
राजेि लोध, 

िदु्धोधन -२ , रुपन्दहेी 
सहदिे/राजमती वतरथ नापी कायाालय, मझगााँिा, रुपन्दहेी 

८. ५५०८२२ 
धन बहादरु वबष्ट, 

पचुौडी-१०, बैतडी 
अजबबहादरु/गमुा कृपाा नापी कायाालय, मझगााँिा, रुपन्दहेी 

९. ५५०५५९ 
वदपेि  वि.सी., 

सानीभेरी-४, रुकुम (पव चम) 
चन्रबहादरु/जयमवत बागवजत े नापी कायाालय, तम्घास, गलु्मी 

१०. ५५०६३३ 
राम िहादरु िली, 

बबई-४, दाङ 
चणुािहादरु/वललाकुमारी दलिहादरु नापी कायाालय, तम्घास, गलु्मी 

 

 

बैकसपपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. ईम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाबु/अमाको नाम बाजेको नाम 

१. ५५०९३७ सागर िेल्िासे वितगंगा-४, अघााखााँची पे्रमबहादरु/िान्ता ज्ञानबहादरु 
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     पाना नं. ~ 2 ~ 

                                                                                                    बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

 

 

ऄस्थायी योग्यिाक्रम:- 

क्र.सं. रोल नं. ईम्मेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१. ५५१०६० यामबहादरु पनु भिबहादरु खड्गबहादरु 

२. ५५००१७ अरुणबहादरु महतारा दिेबहादरु दरे 
 

 

 

 
 

  (बालकृष्ण पौडेल) 

    िाखा अवधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रवतवनवध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपसवचि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् त गरेको कुल 

प्राप् ताङ्क सम्बवन्धत उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले 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 वमवत २०७९।०५।२३ गते वदनको १:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
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                                                                                                    बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

 

ईम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३०/०७९-८०, समसि २०७९।५।२० 
  

यस कायाालयको वि.नं. १३९४०/०७७-७८ (मसहला), नेपाल आस जसनयररग्ग सेिा, सभे समहू, रा.प.ऄनं. सििीय श्रेणी 

(प्राविवधक), ऄसमन पदको माग पद संख्या ३ (िीन) का लावग वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनोट भएका ७ (साि) जना 

उम्मेदिारहरुको वमवत २०७९।०५।१६ गिेदेसख वमवत २०७९।०५।२० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ६ (छ) जना 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षाको प्राप् ताङ्क र अन्तरिातााको औसत प्राप् ताङ्कको कुल योग समेतका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९।०५।२० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत 

सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । 
 

 

ससफाररस योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
ईम्मेदवारको नाम, थर र 

विन 
बाबु/अमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. ५५०८९५ 
सथुमीता खड्का, 

चौरपाटी-५, अछाम 
टेकबहादरु/औषरादबेी खडे नापी कायाालय, बटुिल, रुपन्दहेी 

२. ५५०२८६ 
सवबना वज.सी., 

वझमरुक-७, प्यठूान 
वललाबहादरु/सीता जनकबहादरु 

नापी कायाालय, परासी, निलपरासी 

(ब.स.ुप.) 

३. ५५१०४२ 
दगुाा दिेी ओली, 

मवुसकोट-२, रुकुम (पव चम) 
कुलप्रसाद/अवनता िवसराम नापी कायाालय, मझगााँिा, रुपन्दहेी 

 

बैकसपपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. ईम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाबु/अमाको नाम बाजेको नाम 

१. ५५१००७ केिमाया राना वसंजा-३, जमु्ला खमुीलाल/ खमुेनी जब्बरे 

 

 

 

 

 

 (बालकृष्ण पौडेल) 

   िाखा अवधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रवतवनवध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपसवचि 

 

द्रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् त गरेको कुल 

प्राप् ताङ्क सम्बवन्धत उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले 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 वमवत २०७९।०५।२३ गते वदनको १:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
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                                                                                                    बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

 

ईम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३१/०७९-८०, समसि २०७९।५।२० 
  

यस कायाालयको वि.नं. १३९४१/०७७-७८ (अ.ज.), नेपाल आस जसनयररग्ग सेिा, सभे समहू, रा.प.ऄनं. सििीय श्रेणी 

(प्राविवधक), ऄसमन पदको माग पद संख्या २ (दुइ) का लावग वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनोट भएका ७ (साि) जना 

उम्मेदिारहरुको वमवत २०७९।०५।१६ गतेदवेख वमवत २०७९।०५।२० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ७ (साि) जना 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षाको प्राप् ताङ्क र अन्तरिातााको औसत प्राप् ताङ्कको कुल योग समेतका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९।०५।२० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत 

सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. ईम्मेदवारको नाम, थर र विन बाबु/अमाको नाम 
बाजेको 

नाम 
ससफाररस भएको कायाालय 

१. ५५०३४१ 
सवुनल  कुमार  चौधरी,  

पाल्हीनन्दन-४, निलपरासी (ब.स.ूप.) 
व्यासमनुी/ सदुामा वकिनुी 

नापी कायाालय, परासी, 

निलपरासी (ब.स.ुप.) 

२. ५५०५६९ 
प्रणि  राज  थारु,  

बदु्धभमूी-३, कवपलिथत ु
दिेराज/ सनुाहली दीपक नापी कायाालय, तम्घास, गलु्मी 

 

बैकसपपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. ईम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाबु/अमाको नाम बाजेको नाम 

१. ५५१०६० याम बहादरु पनु मल्लरानी -३ , प्यठूान भिबहादरु/ लक्ष्मी खड्गबहादरु 

 

 

 

 

 

 (बालकृष्ण पौडेल) 

   िाखा अवधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रवतवनवध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपसवचि 

 

 

 

 

द्रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् त गरेको कुल 

प्राप् ताङ्क सम्बवन्धत उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले 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 वमवत २०७९।०५।२३ गते वदनको १:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
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                                                                                                    बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

 

ईम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३२/०७९-८०, समसि २०७९।५।२० 
  

यस कायाालयको वि.नं. १३९४२/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल आस जसनयररग्ग सेिा, सभे समहू, रा.प.ऄनं. सििीय श्रेणी 

(प्राविवधक), ऄसमन पदको माग पद संख्या २ (दुइ) का लावग वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनोट भएका ७ (साि) जना 

उम्मेदिारहरुको वमवत २०७९।०५।१६ गिेदेसख वमवत २०७९।०५।२० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ७ (साि) जना 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षाको प्राप् ताङ्क र अन्तरिातााको औसत प्राप् ताङ्कको कुल योग समेतका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९।०५।२० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत 

सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. ईम्मेदवारको नाम, थर र विन 
बाबु/अमाको 

नाम 
बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. ५५०९७७ 
अवम्बका लोध, 

गैडहिा-६, रुपन्दहेी 
सत्यदिे/ िान्ती वबहारी 

नापी कायाालय, तौवलहिा, 

कवपलिथत ु

२. ५५०३०९ 
िैलेन्र हररजन, 

रामग्राम-१६, निलपरासी (ब.स.ूप.) 
वभख्ख/ु भानमती सामलाल नापी कायाालय, तम्घास, गलु्मी 

 

बैकसपपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. ईम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाबु/अमाको नाम बाजेको नाम 

१. ५५००९७ विश्व प्रताप गपु्ता वसयारी-६, रुपन्दहेी दयािंकर/ गजुराती रामअिध 

 

 

 

 

 

 (बालकृष्ण पौडेल) 

   िाखा अवधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रवतवनवध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपसवचि 

 

 

 

 

द्रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् त गरेको कुल 

प्राप् ताङ्क सम्बवन्धत उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले 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 वमवत २०७९।०५।२३ गते वदनको १:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
  



  

लोकलोक  सेवासेवा  अयोगअयोग  

  बुटवलबुटवल  कायाालयकायाालय   

 

 

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

 

ईम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३३/०७९-८०, समसि २०७९।५।२० 
  

यस कायाालयको वि.नं. १३९४३/०७७-७८ (दसलि), नेपाल आस जसनयररग्ग सेिा, सभे समहू, रा.प.ऄनं. सििीय श्रेणी 

(प्राविवधक), ऄसमन पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनोट भएका ४ (चार) जना 

उम्मेदिारहरुको वमवत २०७९।०५।१६ गतेदवेख वमवत २०७९।०५।२० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ४ (चार) जना 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षाको प्राप् ताङ्क र अन्तरिातााको औसत प्राप् ताङ्कको कुल योग समेतका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९।०५।२० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत 

सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. ईम्मेदवारको नाम, थर र विन 
बाबु/अमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
ससफाररस भएको कायाालय 

१. ५५०५९२ 
गणिे हररजन, 

प्रतापपरु-३, निलपरासी (ब.स.ूप.) 

विश्वनाथ/ 

अमराितीदिेी 
छाडु 

नापी कायाालय, तौवलहिा, 

कवपलिथतमुा 
 

बैकसपपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. ईम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाबु/अमाको नाम बाजेको नाम 

१. ५५०६२४ िेर िहादरु वि.क. आठविसकोट-९, रुकुम (पव चम) मनवजत/ कमला खड्ग े

 

 

 

 

 

 (बालकृष्ण पौडेल) 

   िाखा अवधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रवतवनवध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपसवचि 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् त गरेको कुल 

प्राप् ताङ्क सम्बवन्धत उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले 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 वमवत २०७९।०५।२३ गते वदनको १:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
  



  

लोकलोक  सेवासेवा  अयोगअयोग  

  बुटवलबुटवल  कायाालयकायाालय   

 

 

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

     पाना नं. ~ 7 ~ 

                                                                                                    बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

 

एकमुष् ठ योग्यिाक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३४/०७९-८०, समसि २०७९।५।२० 
 

यस कायाालयको वि.नं. १३९३९-१३९४३/०७७-७८ (खलुा तथा समािेिी), नेपाल आस जसनयररग्ग सेिा, सभे समहू, रा.प.ऄनं. 

सििीय श्रेणी (प्राविवधक), ऄसमन पदमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररस भएका उम्मदेिारहरुले प्राप् त गरेको कुल अकंका 

आधारमा दहेाय बमोवजमको एकमषु् ठ योग्यताक्रम सचूी कायम हुन आएकोले वमवत २०७९।०५।२० को वनणायानसुार सम्बवन्धत 

सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकावित गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रमः- 

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

सवज्ञापन नं. सकससम 

१. ५५०६५० निराज िली १३९३९/०७७-७८ खलुा 

२. ५५०४१० विनय कुमार पन्त १३९३९/०७७-७८ खलुा 

३. ५५०५४१ धनवजत खड्का १३९३९/०७७-७८ खलुा 

४. ५५०५६३ खमुराज ओली १३९३९/०७७-७८ खलुा 

५. ५५०४४७ वकरण खड्का १३९३९/०७७-७८ खलुा 

६. ५५०४५२ सीमा ज्ञिाली १३९३९/०७७-७८ खलुा 

७. ५५०२३३ राजेि लोध १३९३९/०७७-७८ खलुा 

८. ५५०८२२ धन बहादरु वबष्ट १३९३९/०७७-७८ खलुा 

९. ५५०५५९ वदपेि  वि.सी. १३९३९/०७७-७८ खलुा 

१०. ५५०६३३ राम िहादरु िली १३९३९/०७७-७८ खलुा 

११. ५५०३४१ सवुनल  कुमार  चौधरी १३९४१/०७७-७८ आ.ज. 

१२. ५५०५६९ प्रणि  राज  थारु १३९४१/०७७-७८ आ.ज. 

१३. ५५०८९५ सथुमीता खड्का १३९४०/०७७-७८ मवहला 

१४. ५५०९७७ अवम्बका लोध १३९४२/०७७-७८ मधेिी 

१५. ५५०३०९ िैलेन्र हररजन १३९४२/०७७-७८ मधेिी 

१६. ५५०२८६ सवबना वज.सी. १३९४०/०७७-७८ मवहला 

१७. ५५१०४२ दगुाा दिेी  ओली १३९४०/०७७-७८ मवहला 

१८. ५५०५९२ गणिे हररजन १३९४३/०७७-७८ दवलत 

 

 

 

 (बालकृष्ण पौडेल) 

   िाखा अवधकृत 

      (मदन ररमाल) 

    केन्रीय प्रवतवनवध 

 (ध्यानकुमार थापा) 

      उपसवचि 

 


