
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 

िचूना नं. ८४/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

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

पदको िाग िंख्या १२ (बाह्र) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ३८ (अड्िीि) 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  550420 फशुािाि पोखिेल 
िैनादिेीछहिा-६, 

पाल्पा 
सडलिुाि/चिुकला धािानन्द 

आन्ििीक िाजश् ि कायाालय, 

भैिहिा, रुपन्दहेी 

2  612085 सबष्ण ुखड्का 
बागचौि-१०, 

िल्यान 
नबिाज/लक्ष्िणकुिािी जोख ु

आन्ििीक िाजश् ि कायाालय, 

िलु्िीपिु, दाङ 

3  610360 चन्रबहादिु सबष्ट भैििी-१, दलैखे नागििल/पिुली दयािाि 
आन्ििीक िाजश् ि 

कायाालय,नेपालगञ् ज, बााँके 

4  550064 िसुनल भण्डािी चन्रकोट-७, गलु्िी बाबिुाि/िीिा केशििाज 
आन्ििीक िाजश् ि कायाालय, 

भैिहिा, रुपन्दहेी 

5  612086 गणेश खड्का 
बागचौि-१०, 

िल्यान 
नििाज/लक्ष्िणकुिािी जोख ु

आन्ििीक िाजश् ि कायाालय, 

िलु्िीपिु, दाङ 

6  610902 गोसबन्द कडेल शासन्िनगि-३, दाङ थम्िनप्रिाद/खगीकुिािी हुिादत्त 
आन्ििीक िाजश् ि कायाालय, 

िलु्िीपिु, दाङ 

7  551777 िन्जय सगिी 
बासफकोट-९, 

रुकुि पसश् चि 
दिेबहादिु/अििृा चकेु 

आन्ििीक िाजश् ि कायाालय, 

भैिहिा, रुपन्दहेी 

8  551575 किलप्रिाद ज्ञिाली रुरुक्षेत्र-३, गलु्िी शकुदिे/िीिादिेी सडलािाि 
आन्ििीक िाजश् ि कायाालय, 

कृष्णनगि, कसपलिथिु 

9  612517 िोहनलाल खड्का 
िासनभेिी-९, रुकुि 

पसश् चि 
भपूालसिंह/कल्पना गंगािाि 

आन्ििीक िाजश् ि 

कायाालय,नेपालगञ् ज, बााँके 

10  551756 प्रकाश गौिि 
बटुिल-१५, 

रुपन्दहेी 
लीलाधि/गंगादिेी पधपुाध्य 

आन्ििीक िाजश् ि कायाालय, 

कृष्णनगि, कसपलिथिु 

11  553266 खिुबहादिु िािि क्षेत्री 
सशििाज-३, 

कसपलिथि ु
सजिबहादिु/निाकुिािी सटकाबहादिु 

आन्ििीक िाजश् ि कायाालय, 

कृष्णनगि, कसपलिथिु 

12  553590 िचना अयााल िासलका-४, गलु्िी लक्ष्िणप्रिाद/िंगीिा जीिलाल 
आन्ििीक िाजश् ि 

कायाालय,नेपालगञ् ज, 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 

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

1 610912 चेिन धिला सििेन्रनगि-१, िखुेि दयािाि/किला िसनिाि 

2 556381 ििोज भिुाल छत्रदिे-३, अर्ााखााँची ज्ञानप्रिाद/िासित्री िसुल्ििाि 

3 610335 खिुिाज शिाा छत्रशे् ििी-१, िल्यान पनुािाि/सटकाकुिािी कणाप्रिाद 

4 550768 हिेप्रिाद पाण्डेय िनुिल-१२, निलपिािी (ब.ि.ुप.) धािानन्द/गीिादिेी सित्रलाल 

5 610353 सिजय बढुाथोकी दलू्ल-ु११, दलैखे लालबहादिु/किला अििबहादिु 

6 550808 पषु्पिाज सर्सििे छत्रकोट-५, गलु्िी िािनाथ/िासित्रा सहिलाल 

7 551246 आकाशिाज शाह जनुीचााँद-े५, जाजिकोट कृष्णबहादिु/अम्बाकुिािी उदयबहादिु 

8 550589 गोसिन्द खनाल धकुोट-२, गलु्िी िेशौिाज/सबिली शासलकिाि 

9 551260 यिुिाज काफ्ल े कािािोिी-२, निलपिािी (ब.ि.ुप.ू) लोकप्रिाद/िोलादिेी िसनिाि 

10 553110 असनल आचाया बाणगंगा-६, कसपलिथि ु सडलीिाज/गीिाकुिािी िोिाकान्ि 

 

अथथायी िचूी 

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

1 556046 सदनेश खड्का नहकुल ििे 

2 612651 सशििाज के.िी. ओपेन्रबहादिु रुरबीि 

 

 

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

(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 

िचूना नं. ८५/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

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

पदको िाग िंख्या ३ (िीन) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ११ (एर्ाि) 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 557240 सििा डुम्र े िासलङ्ग-८, थयाङ्जा टीकािाि/हरिकला ििानन्द 
आन्िरिक िाजथ ि कायाालय, 

भैिहिा, रुपन्दहेी 

2 610722 पािािी भण्डािी शासन्िनगि-३, दाङ िसिलाल/जाल्पादिेी हिीलाल 
आन्िरिक िाजथ ि 

कायाालय,िलु्िीपिु, दाङ 

3 550816 िजुिा पोखिेल धकुोट-४, गलु्िी थानेश्वि/भीिकला चन्रिसण 
आन्िरिक िाजथ ि 

कायाालय,िलु्िीपिु, दाङ 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 556574 िम्झना पिाजलुी िनुिल-१३, निलपिािी (ब.ि.ुप.) िोिनाथ/गंगा उिानन्द 

2 550437 रििाकुिािी पौड्याल िासलका-८, गलु्िी िेश्िीिाज/दउेकी सिलकिाि 

3 550762 पािािी बथनेि इश्िा-४, गलु्िी सिष्णबुहादिु/दोिन्िी दानबहादिु 

4 611132 आयषुा ओली ििुीकोट-१४, रुकुि नैनसिंह/नलकली सबिभान 

5 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 

िचूना नं. ८६/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

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

पदको िाग िंख्या २ (दईु) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ८ (आठ) 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 िूचना प्रकाशन गरिएको  छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि 

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

1 612305 हिेिुाि पनु िल्लिानी-२, प्यठूान चन्रबहादिु/भिी जगिीि 
आन्िरिक िाजथ ि कायाालय, 

भैिहिा, रुपन्दहेी 

2 610088 अििृकुिाि गरुुङ्ग डुगेश् िि-२, दलैखे टेकबहादिु/िेिी दलबहादिु 
आन्िरिक िाजथ ि कायाालय, 

नेपालगञ् ज, बााँके 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 551629 सिकेन्र चौधिी फििुासिजयपिु-११, िौिहट िनबोधी/िािििी िहजि 

2 610017 सिलकबहादिु िोका िाण्डिी-२, प्यठूान भपुबहादिु/हरिकला सिशान 

3 553291 सदनेश चौधिी गेरुिा-१, बसदाया कालिुाि/फुलपसिकुिािी दउेखिुी 

 

 

 

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

(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. 5 

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

 

सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िचूना नं. ८७/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

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

पदको िाग िंख्या २ (दईु) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ५ (पााँच) 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 िूचना प्रकाशन गरिएको  छ । 

 

सिफारिि योग्यिाक्रि 

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

1 553134 िािकुिाि यादि कसिलािी-९, िलााही िािएकिाल/िेखादिेी बलदबे 
आन्िरिक िाजथ ि कायाालय, 

कृष् णनगि, कसपलिथि ु

2 553256 शत्रधुनकुिाि िहिो कौडेना-१, िलााही सशििगंल/केिलादिेी चलु्हाइा 
आन्िरिक िाजथ ि कायाालय, 

कृष् णनगि, 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 िर्नुाथ 

2 554743 िसुनल झा बलिा-७, िहोत्तिी निेश/असनिा दिेकान्ि 

3 551341 दिेकुिाि िहिो सिसथला-३, धनषुा दखुीलाल/फूलोदिेी िािेश्वि 

 

 

 

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

(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 

िचूना नं. ८८/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

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

पदको िाग िं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 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 610919 पंख सिश्वकिाा ििुकासलका-८, कासलकोट पनेु/प्यान्टु चाउिे 
आन्िरिक िाजथ ि कायाालय, 

नेपालगञ् ज, बााँके 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 551141 खगेन्र नेपाली िासलका-६, गलु्िी सखिबहादिु/भाइििी सटकाबहादिु 

2 551672 िम्झना दलािी चौिजहािी-२, रुकुि पसश् चि सहिसिंह/ऊिादिेी अििसिंह 

 

 

 

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

(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 

िचूना नं. ८९/२०७८-७९, सिसि २०७८।१२।२९ 
 

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

ििह पदको िाग िंख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपसथथि ७ (िाि) 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 गरिएको कायाालय 

1 553584 यिुक खनाल सशिगंगा-६, अर्ााखााँची सडलबहादिु/श्यािकला जिेबहादिु 
आन्िरिक िाजथ ि कायाालय, 

भैिहिा, रुपन्दहेी 

 

िैकसल्पक योग्यिाक्रि 

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

1 557100 िप्तकुिाि शाही भगििीिाई-५, दलैखे लसलिबहादिु/कौसशला कटक 

2 551182 सनिाल सबष्ट िासन्नसत्रिणेी-२, कासलकोट नन्दसिं/नन्दा खडे 

3 610790 खिुप्रिाद आचाया सििेन्रनगि-११, िखुेि भिुासनप्रिाद/िानकुिािी झिुनािायण 

4 557119 िंगि पोखिेल िालािानी-३, अर्ााखााँची सपिाम्बि/िीना भेषनािायण 

 

 

 

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

(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 

िचूना नं. ९०/२०७८-७९, 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 िेिा, िाजश् ि ििहू, िा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब िबु्बा िा 

िो ििह पदिा थथायी सनयसुिका लासग सिफारिि भएका उम्िदेिािहरुले 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.  550420 फशुािाि पोखिेल १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

2.  612085 सबष्ण ुखड्का १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

3.  610360 चन्रबहादिु सबष्ट १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

4.  550064 िसुनल भण्डािी १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

5.  612086 गणेश खड्का १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

6.  610902 गोसबन्द कडेल १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

7.  551777 िन्जय सगिी १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

8.  551575 किलप्रिाद ज्ञिाली १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

9.  612517 िोहनलाल खड्का १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

10.  551756 प्रकाश गौिि १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

11.  553266 खिुबहादिु िािि क्षेत्री १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

12.  553590 िचना अयााल १३८०२/२०७६-७७ खलुा 

13.  612305 हिेिुाि पनु १३८०४/२०७६-७७ आ.ज. 

14.  557240 सििा डुम्र े १३८०३/२०७६-७७ िसहला 

15.  610919 पंख सिश्वकिाा १३८०६/२०७६-७७ दसलि 

16.  553584 यिुक खनाल १३८०७/२०७६-७७ अपाङ्ग 

17.  610088 अििृकुिाि गरुुङ्ग १३८०४/२०७६-७७ आ.ज. 

18.  553134 िािकुिाि यादि १३८०५/२०७६-७७ िधिेी 

19.  553256 शत्रधुनकुिाि िहिो १३८०५/२०७६-७७ िधिेी 

20.  610722 पािािी भण्डािी १३८०३/२०७६-७७ िसहला 

21.  550816 िजुिा पोखिेल १३८०३/२०७६-७७ िसहला 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुिागाई ाँ) 

शाखा असधकृि 

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

(यिुिाज पोखिेल) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यान कुिाि थापा) 

उपिसचि 

 

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

