
 

 

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

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                         बटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना । 

सचूना नं. ९८/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३९२३/०७८-७९ (खलुा), नेपाल इस िसनयररग   सेवा, मटेेररयोलोिी समहू, रा.प.अनं. सितीय श्रेणी, 

नायब मौसम सवज्ञान सहायक पदको मा  पद संख्या १ (एक)  का लास  समसत २०७९।१०।२६  ते स चालन कएको अन्तरवाताामा 

उपसथथत ३ (तीन) िना उम्मदेवारको सलसखत परीक्षाको प्राप् ताग क र अन्तरवातााको औषत प्राप् ताग क समतेको कुल यो को आधारमा 

दहेाय बमोसिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयसुिको लास  तपसशल बमोसिमको कायाालयमा ससफाररस  ने समसत 

२०७९।१०।२६ मा सनणाय कएकोले सम्बसन्धत सबैको िानकारीको लास  यो सचूना प्रकाशन  ररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 

यो.क्र.नं. रोल नम्बर 
उम्मदेवारको नाम, थर 

र वतन 
बाब/ुआमाको नाम बािकेो नाम ससफाररस कएको कायाालय 

१. ५५०००४ 
कुमार राना, 

कासल ण्डकी-३, थयाग िा 
खमेबहादरु/सचत्रकुमारी खड  बहादरु 

िल तथा मौसम सवज्ञान कायाालय, 

करैहवा, रुपन्दहेी 

 

वकैसपपक योग्यताक्रम सचूी 

व.ैयो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबकुो नाम आमाको नाम बािकेो नाम 

१. ५५००१६ शशांक बढुा, सत्रपरुासनु्दरी-६, डोपपा सवरचन्र सवष्णकुुमारी रघचुन्र 

 

अथथायी योग्यताक्रम सचूी 

अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम थर बाबकुो नाम बािकेो नाम 

१. ५५००३० लक्ष्मी कट्ट नारायणदत्त मसनराम 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लास  छनौट कई अन्तरवाताामा ससम्मसलत कएका उम्मदेवारले प्राप् त  रेको कुल प्राप् ताग क 

सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन कएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयो को Website: 

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

 ससफाररस कएका उम्मेदवारले ससफाररसको लास  समसत २०७९।१०।२७  ते सदनको १२:०० बिेपसछ यस कायाालयमा सम्पका   नुाहुन अनरुोध   

छ । 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमा ाई)ं 

       शाखा असधकृत 

     (बसरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध        

        (ध्यान कुमार थापा) 

       उपससचव 

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


 

 

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

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                         बटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना । 

सचूना न.ं ९९/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३९२४/०७८-७९ (मसहला), नपेाल इस िसनयररग   सवेा, मटेेररयोलोिी समहू, रा.प.अन.ं सितीय 

श्रेणी, नायब मौसम सवज्ञान सहायक पदको मा  पद सखं्या १ (एक)  का लास  समसत २०७९।१०।२६  ते स चालन कएको 

अन्तरवाताामा उपसथथत २ (दईु) िना उम्मदेवारको सलसखत परीक्षाको प्राप् ताग क र अन्तरवातााको औषत प्राप् ताग क समतेको 

कुल यो को आधारमा दहेाय बमोसिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयसुिको लास  तपसशल बमोसिमको 

कायाालयमा ससफाररस  न ेसमसत २०७९।१०।२६ मा सनणाय कएकोले सम्बसन्धत सबैको िानकारीको लास  यो सचूना प्रकाशन 

 ररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 

यो.क्र.नं. रोल नम्बर 
उम्मदेवारको नाम, थर 

र वतन 
बाब/ुआमाको नाम बािकेो नाम 

ससफाररस कएको 

कायाालय 

१. ५५००१९ 
असनषा सघसमरे, 

मासलका-८,  पुमी 
इश् वरीप्रसाद/सं ीता   ंाराम 

िल तथा मौसम सवज्ञान कायाालय, 

करैहवा, रुपन्दहेी 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

व.ैयो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बािकेो नाम 

१. ५५००३० लक्ष्मी कट्ट, पाटन-१०, बैतडी नारायणदत्त/हीरा मसनराम 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लास  छनौट कई अन्तरवाताामा ससम्मसलत कएका उम्मदेवारले प्राप् त  रेको कुल प्राप् ताग क 

सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन कएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयो को Website: 

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

 ससफाररस कएका उम्मेदवारले ससफाररसको लास  समसत २०७९।१०।२७  ते सदनको १२:०० बिेपसछ यस कायाालयमा सम्पका   नुाहुन अनरुोध   

छ । 

 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमा ाई)ं 

       शाखा असधकृत 

     (बसरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध        

        (ध्यान कुमार थापा) 

       उपससचव 

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


 

 

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

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                         बटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना । 

सचूना न.ं १००/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३९२५/०७८-७९ (आ.ि.), नपेाल इस िसनयररग   सवेा, मटेेररयोलोिी समहू, रा.प.अन.ं सितीय 

श्रेणी, नायब मौसम सवज्ञान सहायक पदको मा  पद सखं्या १ (एक)  का लास  समसत २०७९।१०।२६  ते स चालन कएको 

अन्तरवाताामा उपसथथत १ (एक) िना उम्मदेवार खलुातफा  ससफाररस कएकोले यस सवज्ञापनतफा  कुन ैपसन उम्मदेवार ससफाररस 

हुन नसकेको व्यहोरा सम्बसन्धत सबैको िानकारीको लास  यो सचूना प्रकाशन  ररएको छ । 
 

 

 

 

 

  

    (कृष्ण प्रसाद हुमा ाई)ं 

       शाखा असधकृत 

     (बसरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध        

        (ध्यान कुमार थापा) 

       उपससचव 

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


 

 

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

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                         बटुवल, रूपन्दहेी 

एकमषु् ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सचूना । 

सचूना न.ं १०१/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३९२३-१३९२५/०७८-७९ (खलुा तथा समावेशी), नपेाल इस िसनयररग   सवेा, मटेेररयोलोिी 

समहू, रा.प.अन.ं सितीय श्रेणी, नायब मौसम सवज्ञान सहायक पदमा थथायी सनयसुिका लास  ससफाररस कएका उम्मदेवारले प्राप् त 

 रेको कुल प्राप् ताग कको आधारमा दहेाय बमोसिमको एकमषु् ठ योग्यताक्रम सचूी कायम हुन आएकोले समसत २०७९।१०।२६ 

को सनणायानसुार सम्बसन्धत सबैको िानकारीको लास  यो सचूना प्रकाशन  ररएको छ ।  
 

एकमषु् ठ योग्यताक्रम 

ए.यो.क्र.नं. रोल नम्बर माथटर आई.सड. उम्मदेवारको नाम, थर र वतन 
ससफाररस कएको 

सवज्ञापन नं. सकससम 

१. ५५०००४ १६१६७७ कुमार राना, कासल ण्डकी-३, थयाग िा १३९२३/०७८-७९ खलुा 

२. ५५००१९ ८९८१०३ असनषा सघसमरे, मासलका-८,  पुमी १३९२४/०७८-७९ मसहला 

 

 

 

 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमा ाई)ं 

       शाखा असधकृत 

     (बसरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध         

        (ध्यान कुमार थापा) 

       उपससचव 

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

