
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. ७२/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०२/२०७६-७७ (खलुा), नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििूह, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब िबु्बा िा 

िो ििह पदको िाग पद िंख्या १२ (बाह्र) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि २५ (पच् चीि) 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 बाजेको नाि सिफारिि भएको कायाालय 

1  553307 केशब पन्थ छत्रकोट-३, गलु्िी िलु्िीिाि/लक्ष्िा प्रिेनािायण सजल्ला हुलाक कायाालय, रुपन्दहेी 

2  611236 सबिला खनाल शासन्िनगि-३, दाङ सिष्णपु्रिाद/हरिकला जागेश्वि सजल्ला सनिााचन कायाालय, प्यठूान 

3  551118 
ओिप्रकाश 

न्यौपान े
पिुाखोला-२, पाल्पा गणेशचन्र/शकुन्िला कृपािाि नापी कायाालय, रुपन्दहेी 

4  557057 केशििाज पौडेल िैनािैना-२, रुपन्दहेी हरिप्रिाद/जानकी थानेश्वि 
ईलाका प्रशािन कायाालय, 

िाणगगंा, कसपलिथिु 

5  556014 सशि चासलि े बटुिल-१५, रुपन्दहेी िालाकृष्ण/दगुाादिेी सडल्लीिाि 
भसूििधुाि िथा िालपोि कायाालय, 

कसपलिथिु 

6  611830 अिि के.िी. सििरुक-६, प्यठूान यबुिाज/िीना नोजबहादिु सजल्ला प्रशािन कायाालय, िोल्पा 

7  610498 िसडल िहिा घोिाही-१८, दाङ डोबबहादिु/िासित्रा िेििीप्रिाद सजल्ला प्रशािन कायाालय, बााँके 

8  550710 डम्ििबहादिु बढुा बािबसदाया-७, बसदाया िीिबहादिु/पषु् पा प्रिेबहादिु 
िासणज्य, आपिूी िथा उपभोिा 

ििंक्षण कायाालय, नेपालगञ् ज, बााँके 

9  557249 प्रिोद न्यौपान े िािपिु-३, पाल्पा सगिीिाज/सिष्णिुाया दसधिाि 
सजल्ला ििन्िय िसिसिको 

कायाालय, िोल्पा 

10  556501 धिादत्त उपाध्याय भििपिु-२७, सचििन सटकािाि/थिकुिािी दिेीप्रिाद 
सजल्ला प्रशािन कायाालय, 

कसपलिथिु 

11  610692 सिश्वदिे खड्का 
ििुीकोट-१२, रुकुि 

पस चि 
दिेीलाल/भरदिेी धनसिंह 

ईलाका प्रशािन कायाालय, 

कोहलपिु, बााँके 

12  554300 प्रिेिाज भिुाल िलुिीपिु-८, दाङ सडल्लीिाज/एकोिाया िोयािाि 
ईलाका प्रशािन कायाालय, निैनापिु, 

बााँके 

 

  

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


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 

क्र.िं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

1 610092 ििेश कोईिाला बढैयािाल-८, बसदाया जयिाि/गोिादिेी भिििाज 

2 550582 केशबप्रिाद फुल्दले सिलोत्तिा-१२, रुपन्दहेी सगिनाथ/िनकुिािी नन्दिाि 

3 551246 आकाशिाज शाह जनुीचााँद-े५, जाजिकोट कृष्णबहादिु/अम्बाकुिािी उदयबहादिु 

 

 

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

(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 (िाि) सदनसभत्र अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

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

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

गनुाहुन अनिुोध छ । 
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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. ७३/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०३/२०७६-७७ (िसहला), नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब िबु्बा 

िा िो ििह पदको िाग िंख्या ३ (िीन) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ६ (छ) 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 
बाजेको 

नाि 
सिफारिि भएको कायाालय 

1 556841 प्रसििा पौड्याल सििरुक-२, प्यठूान पनुािाि/िलुिा जदेपु्रिाद सजल्ला सनिााचन कायाालय, कसपलिथि ु

2 611217 गीिादिेी पौडेल िाडी-५, सचििन हरिप्रिाद/हीिादिेी हिीदत्त 
श्रि िथा िोजगाि कायाालय, 

नेपालगञ् ज, बााँके 

3 551321 िािदा ििासिनी पन्थी िेिुंगा-४, गलु्िी िेशिनाथ/िीिा भोलानाथ कािागाि कायाालय, प्यठूान 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

बै.यो.क्र.नं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१. 550961 िञ्ज ुभण्डािी छत्रकोट-३, गलु्िी बािदुिे/िायादिेी थानेश्वि 

 

 

 

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

(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 (िाि) सदनसभत्र अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

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

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

गनुाहुन अनिुोध छ । 
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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. ७४/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

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

िा िो ििह पदको िाग िंख्या २ (दईु) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ७ (िाि) जना उम्िेदिािहरुको सलसखि पिीक्षाको 

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

योग्यिाक्रि कायि हुन आएकाले 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 बाजेको नाि सिफारिि भएको कायाालय 

1. 557167 खसगिाि घिी िगि प्यठूान-३, प्यठूान िालबहादिु/सबना भोटबहादिु 
सजल्ला प्रशािन कायाालय, 

रुपन्दहेी 

2. 611721 निेन्रकुिाि घिी िगि िलुिीपिु -६ , दाङ हिेिाि /भिुकला  सिलकिाि 
ईलाका प्रशािन कायाालय, 

घिीगाउाँ, िोल्पा 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 611413 िकुलाल घसिा सत्रिणेी-३, िोल्पा टंकबहादिु/पािािी डम्बिबहादिु 

2 551629 सिकेन्र चौधिी फििुासिजयपिु-११, िौिहट िनबोधी/िािििी िहजि 

3 550556 कौशलकुिाि सिंह ििािल-६, निलपिािी (ब.ि.ुप.) सिनकु/िबिुबहादिुीदिेी बचेन 

 

 

 

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

(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 (िाि) सदनसभत्र अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

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

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

गनुाहुन अनिुोध छ । 
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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. ७५/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

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

िा िो ििह पदको िाग िंख्या २ (दईु) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ६ (छ) जना उम्िेदिािहरुको सलसखि पिीक्षाको प्राप् िाङ्क, 

कम्प्यटुि सिप पिीक्षण िापिको अकं ि अन्िििािााको औषि अंक ििेिको कुल योगका आधाििा िपसिल बिोसजिको योग्यिाक्रि कायि 

हुन आएकाले थथायी सनयसुिका लासग सिसि २०७८/१२/२९ को सनणायानिुाि दहेायका कायाालयिा सिफारिि गरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि 

िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको  छ ।  

 

सिफारिि योग्यिाक्रि 

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

1 553984 ििेशकुिाि िहिो धनषुाधाि-५, धनषुा सिष्णदुिे/असनिादिेी गंगाइा 
भसूििधुाि िथा िालपोि 

कायाालय, कसपलिथि ु

2 552358 इजिायल अन्िािी 
सिनयीसत्रिणेी-७, 

निलपिािी, (ब.ि.ुप.ू) 
यनुिुअसल/िसहरुन कासदि 

सजल्ला हुलाक कायाालय, 

कसपलिथि ु

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 551405 ििुन पाण्डे िािग्राि-६, निलपिािी (ब.ि.ुप.) फुन्न/ुपषु् पा िघनुाथ 

2 554319 चन्रपाल कुिी (चौधिी) िहािाजगञ् ज-५, कसपलिथि ु हरिलाल/िनु्ना हरििाि 

3 550781 कृष्णाकुिाि िहनी दिेिाल-४, बािा ििेुश/िम्भादिेी चन्दि 

 

 

 

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

(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 (िाि) सदनसभत्र अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

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

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

गनुाहुन अनिुोध छ । 

  

http://www.psc.gov.np/
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


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. ७६/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

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

िो ििह पदको िाग िंख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ५ (पााँच) जना उम्िेदिािहरुको सलसखि पिीक्षाको प्राप् िाङ्क, 

कम्प्यटुि सिप पिीक्षण िापिको अकं ि अन्िििािााको औषि अंक ििेिको कुल योगका आधाििा िपसिल बिोसजिको योग्यिाक्रि कायि 

हुन आएकाले थथायी सनयसुिका लासग सिसि २०७८/१२/२९ को सनणायानिुाि दहेायका कायाालयिा सिफारिि गरिएको व्यहोिा िम्बसन्धि 

िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको  छ ।  

 

सिफारिि योग्यिाक्रि 

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

1 555437 िकुुनिाज सि.क. पिुाखोला-४, पाल्पा भीिलाल/दिेीििा उज्जिसि ं
ईलाका प्रशािन कायाालय, 

जिपिु, प्यठूान 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 551672 िम्िना दलािी चौिजहािी-२, रुकुि पस चि सहिसिंह/ऊिादिेी अििसिंह 

2 550178 ििोज पाििान जले िि-४, िहोत्तिी पिीक्षण/हसकयादिेी बलदिे 

3 550161 गड्ुडु कोिी कसपलिथि-ु४, कसपलिथि ु घिभिण/औिािी िलु्िी 

 

 

 

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

(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 (िाि) सदनसभत्र अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

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

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

गनुाहुन अनिुोध छ । 

  

http://www.psc.gov.np/
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


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. ७७/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०७/२०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब िबु्बा 

िा िो ििह पदको िाग िंख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ४ (चाि) जना उम्िेदिािहरुको सलसखि पिीक्षाको 

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

योग्यिाक्रि कायि हुन आएकाले 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 गरिएको 

कायाालय 

1 550506 खसुििाि पोख्रेल िसन्धखका -११, अघााखााँची गंगािाि/चन्रकला फिुािाि 
सजल्ला हुलाक कायाालय, 

अघााखााँची 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 551182 सनिाल सबष्ट िासन्नसत्रिणेी-२, कासलकोट नन्दसिं/नन्दा खडे 

2 612094 ििुज थारू बािगढी-४, बसदाया िािदयाल/शोभा बजैनाथ 

 

 

 

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

(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 (िाि) सदनसभत्र अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

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

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

गनुाहुन अनिुोध छ । 

 

 

 

 

  

http://www.psc.gov.np/
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


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. ७८/०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 

 

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

(िधेिी), १३८०६/२०७६-७७ (दसलि) ि १३८०७/२०७६-७७ (अपाङ्ग) नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब 

िबु्बा िा िो ििह पदिा थथायी सनयसुिका लासग सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप् िाङ्कका आधाििा दहेाय बिोसजिको एकिषु् ठ 

योग्यिाक्रि कायि भएकोले िम्बसन्धि िबैको जानकािीको लासग सिसि २०७८।१२।२९ को सनणायानिुाि यो िचूना प्रकाशन गरिएको छ । 

एकिषु्ठ योग्यिाक्रि 

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

सिज्ञापन नं. ििहू/सकसिि 

1.  553307 केशब पन्थ १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

2.  611236 सबिला खनाल १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

3.  551118 ओिप्रकाश न्यौपान े १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

4.  557057 केशििाज पौडेल १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

5.  556014 सशि चासलि े १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

6.  611830 अिि के.िी.  १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

7.  610498 िसडल िहिा १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

8.  550710 डम्ििबहादिु बढुा १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

9.  557249 प्रिोद न्यौपान े १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

10.  556501 धिादत्त उपाध्याय १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

11.  610692 सिश्वदिे खड्का १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

12.  554300 प्रिेिाज भिुाल १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

13.  557167 खसगिाि घिी िगि १३८०४/२०७६-७७ आ.ज. 

14.  553984 ििेशकुिाि िहिो १३८०५/२०७६-७७ िधिेी 

15.  556841 प्रसििा पौड्याल १३८०३/२०७६-७७ िसहला 

16.  611721 निेन्रकुिाि घिी िगि १३८०४/२०७६-७७ आ.ज. 

17.  552358 इजिायल अन्िािी १३८०५/२०७६-७७ िधिेी 

18.  550506 खसुििाि पोख्रेल १३८०७/२०७६-७७ अपाङ्ग 

19.  555437 िकुुनिाज सि.क. १३८०६/२०७६-७७ दसलि 

20.  611217 गीिादिेी पौडेल १३८०३/२०७६-७७ िसहला 

21.  551321 िािदा ििासिनी पन्थी १३८०३/२०७६-७७ िसहला 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

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

