
लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
 

 
 

 

पाना नं. 1 o 

(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)            बटुवल, रूपन्देही 
 

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

 

 

 

 
 

 

उम्मदेवार सिफाररि िम्बन्धी िचूना । 

िचूना नं. १०८/०७८-७९, समसि २०७९।३।८ 

  

यि कायाालयको सव.नं. १३९०४/०७७-७८ (खलुा), नेपाल इस िसनयररग   िेवा, इले. एण्ड टेसलकम्यसुनकेशन िमहू, रा.प.अनं. 

प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), ि चार िहायक पदको मा  िंख्या १ (एक) का लास  सलइएको अन्िरवािाामा उपसथथि ३ (िीन) िना 

उम्मेदवारहरुमध्ये सलसखि परीक्षाको प्राप् िाग क र अन्िरवािााको औिि प्राप् िाग क िमेिका ाधारमा दहेाय बमोसिम योग्यिाक्रम कायम 

हुन ाएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लास  सिफाररि  ने  री समसि २०७९।३।८ मा सनणाय भएकोले िम्बसन्धि िबैको 

िानकारीका लास  यो िचूना प्रकासशि  ररएको छ । 

 

सिफाररि योग्यिाक्रमः- 

क्र.िं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, 

थर 

ठे ाना बाब/ुामाको नाम बािकेो नाम सिफाररि भएको 

कायाालय 

1.  ५५००११ ारिी नेपाल ररब्दीकोट-७, पाल्पा रमेशप्रिाद/अरुणा ढुण्डीराि िल िथा मौिम सवज्ञान 

कायाालय, भैरहवा, रुपन्दहेी 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम:- 

क्र.िं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठे ाना बाब/ुामाको नाम बािकेो नाम 

1.  ६१०००१ प्रसबन िवुेदी बढैयािाल-३, बसदाया रसवलाल/ ौरी बालकृष्ण 

 

अथथायी योग्यिाक्रम:- 

क्र.िं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर बाबकुो नाम बािकेो नाम 

1.  ५५००४१ मकेुशकुमार ठाकुर लसखन्दर िबाि 

2.  ५५००४५ मनोिकुमार बरई रामानन्द बन्नर 

3.  ५५००४६ िसुशल पाण्डे ठाकुरप्रिाद डण्डपाणी 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुमा ाई)ं 

    शाखा असधकृि 

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

  (अिुान प्रिाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यानकुमार थापा) 

      उपिसचव 

 

रष्टव्य:  

 यि सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लास  छनौट भई अन्िरवािाामा िसम्मसलि भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् ि  रेको कुल 

प्राप् िाग क िम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसििा प्रकाशन भएको समसिले ७ (िाि) सदनपसछ अको ७ (िाि) सदनिम्म ायो को Website: 

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

 सिफाररि भएका उम्मेदवारले सिफाररिको लास  समसि २०७९।३।८  िे सदनको ४:०० बिेपसछ यि कायाालयमा िम्पका   नुाहुन अनरुोध छ । 

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


लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
 

 
 

 

पाना नं. 2 o 

(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)            बटुवल, रूपन्देही 
 

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

 

 

 

 
 

 

उम्मदेवार सिफाररि िम्बन्धी िचूना । 

िचूना नं. १०९/०७८-७९, समसि २०७९।३।८ 

 

यि कायाालयको सव.नं. १३९०५/०७७-७८ (मसहला), नेपाल इस िसनयररग   िेवा, इले. एण्ड टेसलकम्यसुनकेशन िमहू, रा.प.अनं. 

प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), ि चार िहायक पदको मा  िंख्या १ (एक) का लास  सलइएको अन्िरवािाामा उपसथथि १ (एक) िना 

उम्मदेवार सव.नं. १३९०४/२०७७-७८ (खलुा) िफा  सिफाररि भएकोले यि सवज्ञापनमा कुनै पसन उम्मदेवार सिफाररि हुन निकेको 

व्यहोरा समसि २०७९।३।८ को सनणायानिुार िम्बसन्धि िबैको िानकारीका लास  यो िचूना प्रकासशि  ररएको छ । 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुमा ाई)ं 

    शाखा असधकृि 

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

(अिुान प्रिाद रेग्मी) 

  केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यानकुमार थापा) 

       उपिसचव 

 

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

