
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. ७९/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०२/२०७६-७७ (खलुा), नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, लेखापाल पदको िाग िंख्या 

८ (आठ) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि २१ (एक् काईि) 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 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 कायाालय 

1 550156 िहने्र न्यौपान े सशििाज-९, कसपलिथि ु कृष्णप्रिाद/धिी नन्दलाल 
सजल्ला हुलाक कायाालय, 

अर्ााखााँची 

2 553641 सनिाल खनाल खन् दह-९, अर्ााखााँची हुिबहादिु/िनु् िला अन ु
सजल्ला सनिााचन कायाालय, 

रुपन्दहेी 

3 610281 दिेिाज उपाध्याय बदार्ाट-१३, निलपिािी लखेनाथ/िीिादिेी सिष्णदुत्त 
नापी कायाालय, िौसलहिा, 

कसपलिथिु 

4 550280 किल िहि इश्िा-६, गलु्िी िािबहादिु/ििुा थिबहादिु 
कोष िथा लखेा सनयन्रक 

कायाालय, निलपिािी (ब.ि.ुप.) 

5 556475 नािायणप्रिाद गैिे बगनािकाली-४, पाल्पा ऋसषिाि/िन् निादिेी सनलकण्ठ 
सजल्ला ििन्िय िसिसिको 

कायाालय, गलु्िी 

6 555518 बािदुिे पन्थी धकुोट-७, गलु्िी भोजिाज/दिेका िलु्िीिाि 
कोष िथा लखेा सनयन्रक 

कायाालय, प्यठूान 

7 610497 नसिन ििुेदी बढैयािाल-७, बसदाया सजिप्रिाद/रुपा कुलानन्द 
कोष िथा लखेा सनयन्रक 

कायाालय, िोल्पा 

8 550434 िािाप्रिाद खनाल िेिुंगा-५, गलु्िी हरिप्रिाद/गीिादिेी सशिलाल 
कोष िथा लखेा सनयन्रक 

कायाालय, रुकुि पिूा 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 610353 सिजय बढुाथोकी दलू्ल-ु११, दलैखे लालबहादिु/किला अििबहादिु 

2 610162 आसशष िली िलुिीपिु-१२, दाङ इन्रबहादिु/सनिकुिािी चणुाबहादिु 

3 550109 नािायण अयााल छरदिे-१, अर्ााखााँची चोलािाज/टोपलाकुिािी थानेश्वि 

4 557303 चन्र प्रकाश पाण्डे छरदिे-६, अर्ााखााँची ढुण्डीिाज/िेनकुा चेिनािायण 

 

  

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 

अथथायी िचूी 

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

1 553476 ज्योसिलाल आचाया हरिहि सरलोचन 

2 611415 भिि के.िी. सडल्लीबहादिु धिासजि 

 

 

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

(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 (िाि) सदनसभर अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

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

२. सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले सिफारििपरको 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. ८०/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०३/२०७६-७७ (िसहला), नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, लेखापाल पदको िाग 

िंख्या २ (दईु) 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 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 कायाालय 

1 551164 िञ्ज ुशे्रष्ठ िसन्धखका -१, अर्ााखााँची लोकप्रिाद/सखिकुिािी नन्दलाल 
िालपोि कायाालय, 

िझगािा, रुपन्दहेी 

2 553019 असभना खनाल िालािानी-४, अर्ााखााँची ठाकुिप्रिाद/कुिािी िलुिीिाि 
सजल्ला सनिााचन कायाालय, 

िोल्पा 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 610300 प्रसिक्षा खड्का सरिणेी-७, रुकुि पसश् चि सिलकबहादिु/धनििा सबििान 

2 610568 िसुिला िाउि ऐिाििी-५, प्यठूान फिाबहादिु/िीिा िसनिाि 

3 550370 िन्जना खनाल िैनािैना-५, रुपन्दहेी चडुािसण/िसुिरा गणुाखि 

 

 

 

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

(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 (िाि) सदनसभर अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

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

२. सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले सिफारििपरको 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. ८१/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०४/२०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, लेखापाल पदको िाग 

िंख्या २ (दईु) 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 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 कायाालय 

1 610456 भीिबहादिु सिजाली डुगेश् िि-६, दलैखे बीिबहादिु/कौसशला पदिबहादिु िालपोि कायाालय, प्यठूान 

2 552689 सबना दलाािी सशिगंगा-४, अर्ााखााँची पणूाबहादिु/सखिकला चन्रबहादिु 
िालपोि कायाालय, 

िौसलहिा, कसपलिथि ु

 

 

 

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

(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 (िाि) सदनसभर अको ७ (िाि) सदनिम्ि आयोगको 

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

२. सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले सिफारििपरको 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. ८२/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 

 
 

यि कायाालयको सि.नं. १३८०६/२०७६-७७ (दसलि), नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, लेखापाल पदको िाग 

िंख्या १ (एक) िा अन्िििािााका लासग छनौट भएका उम्िेदिाि अन्िििािाािा उपसथथि नभएकोले उि सिज्ञापनिा कुनै पसन उम्िेदिाि 

सिफारिि नभएको व्यहोिा सिसि २०७८/१२/२९ को सनणायानिुाि िम्बसन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िचूना प्रकाशन गरिएको  छ । 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 
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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 

एकिषु् ठ योग्यिाक्रि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं. ८३/०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 

 

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

िेिा, लेखा ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, लेखापाल पदिा थथायी सनयसुिका लासग सिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् ि 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.  550156 िहने्र न्यौपान े १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

2.  553641 सनिाल खनाल १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

3.  610281 दिेिाज उपाध्याय १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

4.  550280 किल िहि १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

5.  556475 नािायणप्रिाद गैिे १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

6.  555518 बािदुिे पन्थी १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

7.  610497 नसिन ििुेदी १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

8.  550434 िािाप्रिाद खनाल १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

9.  551164 िञ्ज ुशे्रष्ठ १३८०३/२०७६-७७ िसहला 

10.  610456 भीिबहादिु सिजाली १३८०४/२०७६-७७ आ.ज. 

11.  553019 असभना खनाल १३८०३/२०७६-७७ िसहला 

12.  552689 सबना दलाािी १३८०४/२०७६-७७ आ.ज. 

 

 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 
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