
लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
 

 
 

 

पाना नं. 1 

                                       (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. १०४/०७८-७९, समसि २०७९।३।७ 
 

  

यि कायाालयको सव.नं. १३९०१/०७७-७८ (खलुा), नेपाल इस िसनयररग   िेवा, सिसिल िमहू, िनरल उपिमहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी 

(प्रासवसधक), िब इस िसनयर पदको मा  पद िंख्या १ (एक) का लास  सलइएको अन्िरवािाामा उपसथथि ३ (िीन) िना उम्मेदवारहरुमध्ये 

सलसखि परीक्षाको प्राप् िाग क र अन्िरवािााको औिि प्राप् िाग क िमेिका आधारमा दहेाय बमोसिम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकाले 

दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लास  सिफाररि  ने  री समसि २०७९।३।७ मा सनणाय िएकोले िम्बसन्धि िबैको िानकारीका लास  

यो िचूना प्रकासिि  ररएको छ ।  
 

सिफाररि योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर ठे ाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम सिफाररि िएको कायाालय 

1.  ६१००८२ िन्िोष न्यौपाने सिि ं ा-२, 

अर्ााखााँची 

कासिराम/इन्रकला रुरबहादरु सिल्ला िमन्वय िसमसिको 

कायाालय, पाल्पा 
 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर ठे ाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

1.  ६१०१४५ िरेुन्रकुमार दाि सिलाठी कोइलाडी-२, िप् िरी ित्यनारायण/नरमादादवेी लक्ष्मी 

 

अथथायी योग्यिाक्रम:- 

क्र.िं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बािेको नाम 

1.  ६१०१३० कुिल सर्समरे ध्रवुप्रिाद टंकनाथ 

2.  ६१०२०६ ििुीि ढकाल सचरस िवीप्रिाद छसवलाल 

3.  ६१०२२९ िरेुि पाण्डे रेमलाल सिल ु

4.  ६१०२१९ श्रद्वा बथयाल लक्ष्मीनारायण कमलाकान्ि 

5.  ६१०१८४ िन्िोष के.िी. दानबहादरु िेरबहादरु 

 

 

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

(बालकृष्ण पौडेल) 

  िाखा असधकृि 

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

(अिुान प्रिाद रेग्मी) 

  केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यानकुमार थापा) 

      उपिसचव 

रष्टव्य:  

 यि सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लास  छनौट िई अन्िरवािाामा िसम्मसलि िएका उम्मेदवारहरुले प्राप् ि  रेको कुल 

प्राप् िाग क िम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसििा प्रकािन िएको समसिले ७ (िाि) सदनपसछ अको ७ (िाि) सदनिम्म आयो को Website: 

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

 सिफाररि िएका 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 

                                       (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. १०५/०७८-७९, समसि २०७९।३।७ 

 

यि कायाालयको सव.नं. १३९०२/०७७-७८ (आ.ि.), नेपाल इस िसनयररग   िेवा, सिसिल िमहू, िनरल उपिमहू, रा.प.अनं. प्रथम 

श्रेणी (प्रासवसधक), िब इस िसनयर पदको मा  पद िंख्या १ (एक) का लास  सलइएको अन्िरवािाामा उपसथथि ३ (िीन) िना 

उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखि परीक्षाको प्राप् िाग क र अन्िरवािााको औिि प्राप् िाग क िमिेका आधारमा दहेाय बमोसिम योग्यिाक्रम 

कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लास  सिफाररि  ने  री समसि २०७९।३।७ मा सनणाय िएकोले 

िम्बसन्धि िबैको िानकारीका लास  यो िचूना प्रकासिि  ररएको छ । 

 

सिफाररि योग्यिाक्रमः- 

क्र.िं. रोल नं. उम्मदेवारको 

नाम, थर 

ठे ाना बाब/ुआमाको नाम बािकेो नाम सिफाररि िएको कायाालय 

1. १

. 

६१०२२१ सवसपन पाटा पवुाखोला-३, पाल्पा श्यामबहादरु/िमुाया िलुबहादरु सिल्ला िमन्वय िसमसिको 

कायाालय, रुकुम (पवूा) 
 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम:- 

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

1.  ६१००१० आकाि बढुाम र पररविान-४, रोल्पा दवेराि/नन्ददवेी मनबहादरु 

 

 

 

 

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

(बालकृष्ण पौडेल) 

  िाखा असधकृि  

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

(अिुान प्रिाद रेग्मी) 

  केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यानकुमार थापा) 

      उपिसचव 

 

 

रष्टव्य:  

 यि सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लास  छनौट िई अन्िरवािाामा िसम्मसलि िएका उम्मेदवारहरुले प्राप् ि  रेको कुल 

प्राप् िाग क िम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसििा प्रकािन िएको समसिले ७ (िाि) सदनपसछ अको ७ (िाि) सदनिम्म आयो को Website: 

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

 सिफाररि िएका 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. 3 

                                       (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 

 

 

 

 
 

 

एकमषु्ट योग्यिाक्रम िम्बन्धी िचूना 

िचूना न.ं १०६/०७८-७९, समसि २०७९।३।८ 

 

यि कायाालयको सव.न.ं १३९०१-१३९०२/०७७-७८ (खलुा िथा आ.ि.), नपेाल इस िसनयररग   िवेा, सिसिल िमहू, 

िनरल उपिमहू, रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), िब इस िसनयर पदमा सनयसुिका लास  सिफाररि िएका उम्मदेवारहरुले 

प्राप् ि  रेको कुल अकंका आधारमा समसि २०७९।३।७ को सनणायानिुार दहेायबमोसिमको एकमषु् ठ योग्यिाक्रम िचूी कायम 

हुन आएकोले िम्बसन्धि िबैको िानकारीको लास  यो िचूना प्रकािन  ररएको छ । 
 

एकमषु् ट योग्यिाक्रमः- 

ए.यो.क्र. रोल न.ं उम्मदेवारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम सिफाररि िएको िमहू 

1.  ६१००८२ िन्िोष न्यौपाने कासिराम/इन्रकला रुरबहादरु खलुा 

2.  ६१०२२१ सवसपन पाटा श्यामबहादरु/िमुाया िलुबहादरु आ.ि. 

 

 

 

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

  (बालकृष्ण पौडेल) 

   िाखा असधकृि 

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

(अिुान प्रिाद रेग्मी) 

केन्रीय प्रसिसनसध 

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

              (ध्यानकुमार थापा) 

                  उपिसचव 

 

 

 

 

 

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

