
  

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 ~ 

बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ३९/०७९-८०, समसि २०७९।०६।०४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सवेा, न्याय समहू, रा.प.अनं. सििीय श्रणेी, 

खररदार वा सो सरह पदको माग पद सखं्या ३ (िीन) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका ४ 

(चार) जना उम्मदेवारहरु समसि २०७९।०६।०४ का लासग िोसकएको अन्िरवािाामा अनपुसथिि रहकेोले उल्लेसखि 

सवज्ञापन, सवेा, समहू, श्रेणीको पदमा कुन ैपसन उम्मदेवार ससफाररस नभएको व्यहोरा समसि २०७९।०६।०४ को सनणायानसुार 

सम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं    सिुीला पौडेल (ढकाल)    (ध्यान कुमार िापा) 

    िाखा असधकृि         केन्रीय प्रसिसनसध                   उपससचव 

  

 

 

 
  

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

बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ४०/०७९-८०, समसि २०७९।०६।०४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नपेाल प्रिासन सवेा, सामान्य प्रिासन समहू, रा.प.अन.ं 

सििीय श्रणेी, खररदार वा सो सरह पदको माग पद सखं्या ५ (पााँच) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग 

छनौट भएका ६ (छ) जना उम्मदेवारहरुको समसि २०७९।०६।०४ गिे सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथिि २ (दईु) 

जना उम्मदेवारको सलसखि परीक्षाको प्राप् िाङ्क र अन्िरवािााको औसि प्राप्ताङ्कको कुल योग समिेका आधारमा दहेाय 

बमोसजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले दहेायका कायाालयमा थिायी सनयसुिका लासग ससफाररस गन े गरी समसि 

२०७९।०६।०४ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, िर र विन बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

   १. ५५००३३ कमल पन्िी, मासलका-७, गलु्मी ऋसिराम/धनीकुमारी पदम मालपोि कायाालय, मझगााँवा, रुपन्दहेी 

   २. ५५०००४ रामकुमार चौधरी, बारबसदाया-५, बसदाया कासलराम/सपरिसनया सजिमान सजल्ला प्रिासन कायाालय, कसपलवथिु 

 

 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं    सिुीला पौडेल (ढकाल)    (ध्यान कुमार िापा) 

    िाखा असधकृि         केन्रीय प्रसिसनसध                   उपससचव  

 

 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भई अन्िरवािाामा ससम्मसलि भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् ि गरेको कुल 

प्राप् िाङ्क सम्बसन्धि उम्मदेवारले यो नसिजा प्रकािन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसि २०७९।०६।०५ गिे सदनको ४:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन 

अनरुोध   छ । 
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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 ~ 

बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ४१/०७९-८०, समसि २०७९।०६।०४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नपेाल प्रिासन सवेा, लेखा समहू, रा.प.अन.ं सििीय श्रेणी, 

खररदार वा सो सरह पदको माग पद सखं्या ४ (चार) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका ६ 

(छ) जना उम्मदेवारहरुको समसि २०७९।०६।०४ गिे सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथिि ४ (चार) जना उम्मदेवारको 

सलसखि परीक्षाको प्राप् िाङ्क र अन्िरवािााको औसि प्राप्ताङ्कको कुल योग समिेका आधारमा दहेाय बमोसजम 

योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले दहेायका कायाालयमा थिायी सनयसुिका लासग ससफाररस गन ेगरी समसि २०७९।०६।०४ 

मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, िर र विन बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१.  ५५००४४ नवीन कुमार भण्डारी, सहमा-३, जमु्ला पणूालाल/बसुि हररभि कारागार कायाालय, अर्ााखााँची 

२.  ५५००१० धमेन्र मल्ल, िािोपानी-२, जमु्ला रुरससंह/गौरा सममबहादरु सजल्ला हुलाक कायाालय, गलु्मी 

३.  ५५००२८ नरेन्र बहादरु भक्री, चन्दननाि-१, जमु्ला गोरखबहादरु/मायादवेी पणुाबहादरु 
ईलाका प्रिासन कायाालय, 

बाणगंगा, कसपलवथि ु

४.  ५५००४७ रुक मान सगरी, कसपलवथि-ु३, कसपलवथि ु दवे/ुहुमकला डण्डु 
ईलाका प्रिासन कायाालय, 

मझगांवा, रुपन्दहेी 

 

 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं    सिुीला पौडेल (ढकाल)    (ध्यान कुमार िापा) 

    िाखा असधकृि         केन्रीय प्रसिसनसध                   उपससचव  

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भई अन्िरवािाामा ससम्मसलि भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् ि गरेको कुल 

प्राप् िाङ्क सम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकािन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 ससफाररस भएका उम्मदेवारले ससफाररसको लासग समसि २०७९।०६।०५ गिे सदनको ४:०० 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

