
लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 1 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ६५/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०२/२०७६-७७ (खलुा), नेपाल न्याय िेिा, न्याय ि ििकािी िसकल ििहू, िा.प.अनं. प्रथि शे्रणी, नायब िबु्बा िा िो ििह 

पदको िाग पद िखं्या १६ (िोह्र) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि १९ (उन्नाईि) जना उम्िेदिािहरुको सलसखि पिीक्षाको प्राप् िाङ्क, कम्प्यटुि 

सिप पिीक्षण िापिको प्राप् िाङ्क ि अन्िििािााको औषि प्राप् िाङ्क िििेको कुल योगका आधाििा िपसिल बिोसजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकाल े

सनजहरुको कायाालय छनौटको प्राथसिकिाक्रिको आधाििा  थथायी सनयसुिका लासग सिसि २०७८/१२/२९ को सनणायानिुाि दहेायका कायाालयिा सिफारिि 

गरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि िबकैो जानकािीका लासग यो िचूना प्रकाशन गरिएको  छ ।  
 

सिफारिि योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. िोल नं. 
उम्िेदिािको 

नािथि 
ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

सिफारिि भएको 

ििूह कायाालय 

1 610337 िन ुशे्रष्ठ शािदा-२, िल्यान कोिल/सिठु छसिलाल न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

2 550625 दिेीिाि बन्जाडे धािापानी-५, अर्ााखााँची खडानन्द/उिकला सखिानन्द 
ििकािी 

िकील 

उच्च ििकािी िकील 

कायाालय, बटुिल 

3 551088 
ििेश पौडेल 

उपाध्याय 

िनुिल-१, निलपिािी 

(ब.ि.ुप.) 
शेषकान्ि/िथिुा िसुििाि न्याय 

उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

4 553355 ििोज सज.िी. सििरुक-१, प्यठूान चन्रबहादिु/किला यािबहादिु 
ििकािी 

िकील 

उच्च ििकािी िकील 

कायाालय, नेपालगञ् ज 

5 551622 दगुााप्रिाद न्यौपाने बगनािकाली-६, पाल्पा िािानाथ/टोपलादिेी लोकनाथ न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

6 554302 ििुन ढकाल िाइनाि-४, लिजङु बाबलुाल/भगििी सिथािाज 
ििकािी 

िकील 

उच्च ििकािी िकील 

कायाालय, नेपालगञ् ज 

7 551098 
इाश्विीप्रिाद 

खनाल 

िध्यसिन्द-ु१, निलपिािी 

(ब.ि.ुप.ू) 
खसगन्रप्रिाद/धनीिाया किलापसि न्याय 

उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

8 611194 िोसििाि ओली सििणेी-७, रुकुि पस चि दरिभान/कली खड्कबीि न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

9 610408 िजुन गौिि बागचौि-७, िल्यान गरुुप्रिाद/गीिा कााँसशिाज न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

10 550331 सिसिाया न्यौपान े छिदिे-४, अर्ााखााँची र्नयाि/िोिा कासशिाि न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

11 610338 इाश्वि उपाध्याय नािायण-६, दलैखे लक्ष्िण/पणुााकुिािी िसणिाज न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

12 557303 चन्रप्रकाश पाण्डे छिदिे-६, अर्ााखााँची ढुण्डीिाज/िेनकुा चेिनािायण न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

13 612153 गणेश के. िी. भेिी-१२, जाजिकोट कुल/ेकुिािी बधु े न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

14 557081 सललािसण नेपाल रिसब्दकोट-२, पाल्पा ध्रिुप्रिाद/ईन्रकुिािी परुुषोत्ति न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

15 610292 प्रकाश शाही भेिी-७, जाजिकोट िक्कि/लसलिा हथि ु न्याय 
उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 

16 550671 
लालप्रिाद 

अयााल 

कसपलिथि-ु६, 

कसपलिथि ु
िहशे्वि/हरिकला शोभाखि न्याय 

उच्च अदालि िलुिीपिु, 

दाङ िा अन्िगाि 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 2 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

ब.ैयो.क्र.नं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजकेो नाि 

1 554522 परुुषोत्ति न्यौपाने िािोपानी-४, जमु्ला आसदप्रिाद/सबजकन्या कृष्णदत्त 

2 551607 शिेुिप्रिाद भन्डािी नौ बसहनी-७, प्यठूान चन्रलाल/यिी सदनािसण 

 

अथथायी िचूी 

क्र.िं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि बाबकुो नाि बाजकेो नाि 

1 551308 जीिन पौडेल नििाज छसिलाल 

2 610094 पषु्प ओली होिबहादिु गोिदान 

3 611127 प्रकाश थापा चन्रबहादिु गगनबहादिु 

 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

 

 

 

रष् टव्य:  १. यि सिज्ञापनिा सलसखि पिीक्षाबाट अन्िििािााका लासग छनौट भई अन्िििािाािा िसम्िसलि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् ि गिेको 

कुल प्राप् िाङ्क िम्बसन्धि उम्िेदिािले यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ (िाि) सदनसभि अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा िसकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ ।  

२. सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले सिफारििपिको लासग सिसि २०७९।०१।०५ गिे सदनको १:०० बजेपसछ यि कायाालयिा िम्पका  

गनुाहुन अनिुोध छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 3 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ६६/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०३/२०७६-७७ (िसहला), नेपाल न्याय िेिा, न्याय ि ििकािी िसकल ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब 

िबु्बा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या ५ (पााँच) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि १० (दश) जना उम्िेदिािहरुको सलसखि 

पिीक्षाको प्राप् िाङ्क, कम्प्यटुि सिप पिीक्षण िापिको प्राप् िाङ्क ि अन्िििािााको औषि प्राप् िाङ्क ििेिको कुल योगका आधाििा िपसिल 

बिोसजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकाले सनजहरुको कायाालय छनौटको प्राथसिकिाक्रिको आधाििा  थथायी सनयसुिका लासग सिसि 

२०७८/१२/२९ को सनणायानिुाि दहेायका कायाालयिा सिफारिि गरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िचूना प्रकाशन 

गरिएको  छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. िोल नं. 
उम्िेदिािको 

नािथि 
ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजकेो नाि 

सिफारिि भएको 

ििहू कायाालय 

1 550103 सबन्द ुखनाल िािपिु-३, पाल्पा पदििाज/यशोदािाया टुकनािायण 
ििकािी 

िकील 

उच्च ििकािी िकील 

कायाालय बटुिल िा अन्िगाि 

2 554939 िासबिा अयााल िासलका-४, गलु्िी यािप्रिाद/प्रिेकुिािी चन्रलाल 
ििकािी 

िकील 

उच्च ििकािी िकील 

कायाालय नेपालगञ् ज िा 

अन्िगाि 

3 610575 िम्िना ििुेदी र्ोिाही-११, दाङ खेििाज/िगादिेी परुुषोत्ति न्याय 
उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ 

िा अन्िगाि 

4 610893 नेििाया िाउि थिगाद्वािी-५, प्यठूान सशििाि/पद ्िा कणाबहादिु न्याय 
उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ 

िा अन्िगाि 

5 555564 प्रसििा श्रेष्ठ 
बदार्ाट-६, निलपिािी 

(ब.ि.ुप.) 
िािबहादिु/बासलका दगुााप्रिाद न्याय 

उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ 

िा अन्िगाि 
 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

ब.ैयो.क्र.नं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजकेो नाि 

1 551295 असम्बका पाठक िािपिु-८, पाल्पा यिुिाज/िथिुा बणेीिाधि 

2 550686 ििथििी सर्सििे सशिगंगा-५, अर्ााखााँची पद्मलाल/केशकुिािी बालानन्द 

3 550748 सडला िाना पसल्लकोट-५, गलु्िी हुिलाल/िेखा खड्कसिंह 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

रष् टव्य:  १. यि सिज्ञापनिा सलसखि पिीक्षाबाट अन्िििािााका लासग छनौट भई अन्िििािाािा िसम्िसलि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् ि गिेको 

कुल प्राप् िाङ्क िम्बसन्धि उम्िेदिािले यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ (िाि) सदनसभि अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा िसकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ ।  

२. सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले सिफारििपिको लासग सिसि २०७९।०१।०५ गिे सदनको १:०० बजेपसछ यि कायाालयिा िम्पका  

गनुाहुन अनिुोध छ । 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 4 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ६७/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०४/२०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल न्याय िेिा, न्याय ि ििकािी िसकल ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब िबु्बा 

िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या ४ (चाि) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ९ (नौ) जना उम्िेदिािहरुको सलसखि पिीक्षाको 

प्राप् िाङ्क, कम्प्यटुि सिप पिीक्षण िापिको प्राप् िाङ्क ि अन्िििािााको औषि प्राप् िाङ्क ििेिको कुल योगका आधाििा िपसिल 

बिोसजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकाले सनजहरुको कायाालय छनौटको प्राथसिकिाक्रिको आधाििा  थथायी सनयसुिका लासग सिसि 

२०७८/१२/२९ को सनणायानिुाि दहेायका कायाालयिा सिफारिि गरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िचूना प्रकाशन 

गरिएको  छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. िोल नं. 
उम्िेदिािको 

नािथि 
ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजकेो नाि 

सिफारिि भएको 

ििहू कायाालय 

1 610031 िनबहादिु पनु सिथने-८, रुकुिपिूा लालबहादिु/ओदी काल ु न्याय 
उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ 

िा अन्िगाि 

2 551807 गोसिन्द िाना पिुाखोला-२, पाल्पा दलबहादिु/कृष्णकुिािी हषाबहादिु न्याय 
उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ 

िा अन्िगाि 

3 550979 आशा श्रेष्ठ बटुिल-१९, रुपन्दहेी शंकिकुिाि/बनेिुाया टेकबहादिु न्याय 
उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ 

िा अन्िगाि 

4 553334 पसििा िाना चौिजहािी-१०, रुकुि बल/ेसििली जग े न्याय 
उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ 

िा अन्िगाि 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

ब.ै यो.क्र.नं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजकेो नाि 

1 550614 छिबहादिु थापा बटुिल-१९, रुपन्दहेी पथृबहादिु/नििाया िािप्रिाद 

2 550748 सडला िाना पसल्लकोट-५, गलु्िी हुिलाल/िेखा खड्कसिंह 

3 556912 केशिकुिाि िारु सनथदी-७, पाल्पा िसनिाि /यासनििा  निबहादिु 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

 

रष् टव्य:  १. यि सिज्ञापनिा सलसखि पिीक्षाबाट अन्िििािााका लासग छनौट भई अन्िििािाािा िसम्िसलि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् ि गिेको 

कुल प्राप् िाङ्क िम्बसन्धि उम्िेदिािले यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ (िाि) सदनसभि अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा िसकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ ।  

२. सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले सिफारििपिको लासग सिसि २०७९।०१।०५ गिे सदनको १:०० बजेपसछ यि कायाालयिा िम्पका  

गनुाहुन अनिुोध छ । 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 5 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ६८/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०५/२०७६-७७ (िधेशी), नेपाल न्याय िेिा, न्याय ि ििकािी िसकल ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब िबु्बा 

िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि २ (दईु) जना उम्िेदिािहरुको सलसखि पिीक्षाको 

प्राप् िाङ्क, कम्प्यटुि सिप पिीक्षण िापिको प्राप् िाङ्क ि अन्िििािााको औषि प्राप् िाङ्क ििेिको कुल योगका आधाििा िपसिल 

बिोसजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकाले सनजहरुको कायाालय छनौटको प्राथसिकिाक्रिको आधाििा  थथायी सनयसुिका लासग सिसि 

२०७८/१२/२९ को सनणायानिुाि दहेायका कायाालयिा सिफारिि गरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िचूना प्रकाशन 

गरिएको  छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजकेो नाि 
सिफारिि भएको 

ििहू कायाालय 

1 557420 िधुााँश ुसििािी जले िि-४, िहोत्तिी भोला/प्रसिलादिेी अजुान न्याय उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ िा 

अन्िगाि 

2 555822 याििनु्दि यादि सिष्णपुिु-४, सििाहा िोिीलाल/गागोदिे

ीी 

थिरूपलाल न्याय उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ िा 

अन्िगाि 

 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

 

 

रष् टव्य:  १. यि सिज्ञापनिा सलसखि पिीक्षाबाट अन्िििािााका लासग छनौट भई अन्िििािाािा िसम्िसलि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् ि गिेको 

कुल प्राप् िाङ्क िम्बसन्धि उम्िेदिािले यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ (िाि) सदनसभि अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा िसकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ ।  

२. सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले सिफारििपिको लासग सिसि २०७९।०१।०५ गिे सदनको १:०० बजेपसछ यि कायाालयिा िम्पका  

गनुाहुन अनिुोध छ । 

  



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 6 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ६९/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 

 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०६/२०७६-७७ (दसलि), नेपाल न्याय िेिा, न्याय ि ििकािी िसकल ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब िबु्बा 

िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लासग अन्िििािााका लासग छनौट भएका उम्िेदिाि अन्िििािाािा उपसथथि नभएकोले उि 

सिज्ञापनिा कुनै पसन उम्िेदिाि सिफारिि नगरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िचूना प्रकाशन गरिएको  छ । 

 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

 

 

  



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 7 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ७०/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०७/२०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल न्याय िेिा, न्याय ि ििकािी िसकल ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब 

िबु्बा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ३ (िीन) जना उम्िेदिािहरुको सलसखि 

पिीक्षाको प्राप् िाङ्क, कम्प्यटुि सिप पिीक्षण िापिको प्राप् िाङ्क ि अन्िििािााको औषि प्राप् िाङ्क ििेिको कुल योगका आधाििा िपसिल 

बिोसजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकाले सनजको कायाालय छनौटको प्राथसिकिाक्रिको आधाििा  थथायी सनयसुिका लासग सिसि 

२०७८/१२/२९ को सनणायानिुाि दहेायका कायाालयिा सिफारिि गरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िचूना प्रकाशन 

गरिएको  छ ।  

सिफारिि योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजकेो नाि 
सिफारिि भएको 

ििहू कायाालय 

1 556838 िसिन्र भट्टिाइा सशिगंगा-१३, अर्ााखााँची ििुलाल/गोिा कािीिाि न्याय 
उच्च अदालि िलु्िीपिु दाङ 

िा अन्िगाि 

 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

 

 

रष् टव्य:  १. यि सिज्ञापनिा सलसखि पिीक्षाबाट अन्िििािााका लासग छनौट भई अन्िििािाािा िसम्िसलि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् ि गिेको 

कुल प्राप् िाङ्क िम्बसन्धि उम्िेदिािले यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ (िाि) सदनसभि अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा िसकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ ।  

२. सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले सिफारििपिको लासग सिसि २०७९।०१।०५ गिे सदनको १:०० बजेपसछ यि कायाालयिा िम्पका  

गनुाहुन अनिुोध छ । 

 

 

 

 

  



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा) 

                                              
 
 

 

 

पाना नं. 8 

                  बटुवल, रूपन्देही 
फोन: ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 

एकिषु् ठ योग्यिाक्रि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ७१/०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सिज्ञापन नं. १३८०२/२०७६-७७ (खलुा), १३८०३/२०७६-७७ (िसहला), १३८०४/२०७६-७७ (आ.ज.), १३८०५/२०७६-७७ (िधिेी) 

ि १३८०७/२०७६-७७ (अपाङ्ग) नेपाल न्याय ििेा, न्याय ि ििकािी िसकल ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब िबु्बा िा िो ििह पदिा थथायी सनयसुिका 

लासग सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुल ेप्राप्त गिेको कूल प्राप् िाङ्कका आधाििा दहेाय बिोसजिको एकिषु् ठ योग्यिाक्रि कायि भएकोल ेिम्बसन्धि िबकैो 

जानकािीको लासग सिसि २०७८।१२।२९ को सनणायानिुाि यो िचूना प्रकाशन गरिएको छ । 

एकिुष्ठ योग्यिाक्रि 

ए.यो.क्र.नं. िोल नं. उम्िदेिािको नािथि 
सिफारिि भएको 

सिज्ञापन नं. ििहू/सकसिि 

1. 610337 िन ुशे्रष्ठ १३८०२/०७६-७७ खलुा 

2. 550625 दिेीिाि बन्जाडे १३८०२/०७६-७७ खलुा 

3. 551088 ििेश पौडेल उपाध्याय १३८०२/०७६-७७ खलुा 

4. 553355 ििोज सज.िी. १३८०२/०७६-७७ खलुा 

5. 551622 दगुााप्रिाद न्यौपाने १३८०२/०७६-७७ खलुा 

6. 554302 ििुन ढकाल १३८०२/०७६-७७ खलुा 

7. 551098 इाश्विीप्रिाद खनाल १३८०२/०७६-७७ खलुा 

8. 611194 िोसििाि ओली १३८०२/०७६-७७ खलुा 

9. 610408 िजुन गौिि १३८०२/०७६-७७ खलुा 

10. 550331 सिसिाया न्यौपान े १३८०२/०७६-७७ खलुा 

11. 610338 इाश्वि उपाध्याय १३८०२/०७६-७७ खलुा 

12. 557303 चन्रप्रकाश पाण्डे १३८०२/०७६-७७ खलुा 

13. 612153 गणेश के. िी. १३८०२/०७६-७७ खलुा 

14. 557081 सललािसण नेपाल १३८०२/०७६-७७ खलुा 

15. 610292 प्रकाश शाही १३८०२/०७६-७७ खलुा 

16. 550671 लालप्रिाद अयााल १३८०२/०७६-७७ खलुा 

17. 550103 सबन्द ुखनाल १३८०३/०७६-७७ िसहला 

18. 554939 िासबिा अयााल १३८०३/०७६-७७ िसहला 

19. 610031 िनबहादिु पनु १३८०४/०७६-७७ आ .ज.  

20. 551807 गोसिन्द िाना १३८०४/०७६-७७ आ .ज.  

21. 610575 िम्िना ििुेदी १३८०३/०७६-७७ िसहला 

22. 557420 िधुााँश ुसििािी १३८०५/०७६-७७ िधिेी 

23. 610893 नेििाया िाउि १३८०३/०७६-७७ िसहला 

24. 555564 प्रसििा श्रेष्ठ १३८०३/०७६-७७ िसहला 

25. 550979 आशा श्रेष्ठ १३८०४/०७६-७७ आ .ज.  

26. 553334 पसििा िाना १३८०४/०७६-७७ आ .ज.  

27. 555822 याििनु्दि यादि १३८०५/०७६-७७ िधिेी 

28. 556838 िसिन्र भट्टिाइा १३८०७/०७६-७७ अपाङ्ग 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 


