
  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय  
 

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 1 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 
 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ५७/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३८०२/०७७-७८ (खलुा), नपेाल न्याय सवेा, न्याय र सरकारी वकील समहू, रा.प.अन.ं 

प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या ८ (आठ) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग 

छनौट भएका १३ (िेह्र) जना उम्मदेवारमध्ये समसि २०७९।०७।१७ दसेख २०७९।०७।१८ गिेसम्म सञ् चालन भएको 

अन्िरवािाामा उपसथथि ११ (एघार) जना उम्मदेवारले प्राप् ि गरेको सलसखि परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको प्राप् िाङ्क र 

अन्िरवािााको औसि प्राप् िाङ्कको कुल योग समिेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोल े

दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गन े गरी समसि २०७९।०७।२४ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धि 

सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

नाम, थर 
थथायी ठेगाना 

बाब/ुआमाको 

नाम 
बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. 610759 पत्र बहादरु खड्का 
मसुसकोट-१३, 

रुकुम (पस चम) 
रामबहादरु/भरी माथवर 

श्री उच्च सरकारी वकील 

कायाालय, बटुवल वा अन्िगाि 

२. 610218 खेमराज िाही ढकारी-३, अछाम 
गजबहादरु/ 

मामपरुादवेी 
केवलबहादरु 

श्री राज व न्यायासधकरण, 

नेपालगञ् ज 

३. 550447 
कृष्ण  प्रसाद  

भट्टरार्ा 

छत्रदवे–३, 

अघााखााँची 
गोकणा/सासवत्रा सवष्णपु्रसाद 

श्री उच्च अदालि िलुसीपरु, 

दाङ वा अन्िगाि 

४. 550934 सजवन पौडेल 
पासणनी–६, 

अघााखााँची 
नवराज/सररिा छसवलाल 

श्री उच्च अदालि िलुसीपरु, 

दाङ वा अन्िगाि 

५. 611309 दवेीलाल थापा 
कुिे–५, 

जाजरकोट 
नरबहादरु/गौरी चन्रबहादरु 

श्री राज व न्यायासधकरण, 

नेपालगञ् ज 

६. 550414 िारदा सज. सी. 
माथागढी–१, 

पाल्पा 

दवेीबहादरु/ 

सवष्णकुुमारी 
सडलबहादरु 

श्री उच्च अदालि िलुसीपरु, 

दाङ वा अन्िगाि 

७. 610184 पषु्प ओली 
मसुसकोट–२, 

रुकुम (पस चम) 
होमबहादरु/सखरमा गोवधान 

श्री राज व न्यायासधकरण, 

नेपालगञ् ज 

८. 551059 सजवन नेपाली 
रैनादवेी छहरा-६, 

पाल्पा 

रेमबहादरु/ 

पम्फादवेी 
सडल बहादरु 

श्री उच्च अदालि िलुसीपरु, 

दाङ वा अन्िगाि 
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     पाना नं. ~ 2 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. 550842 सनरज  पन्ि गोदावरी–२, कैलाली हररदत्त/सनमाला प्रेमलाल 

२. 610169 रमेि  कोईराला बढैयािाल-८, बसदाया जयराम/गोमादवेी भरिराज 

३. 610227 असनल रोकाया खत्याड–९, मगु ु बमाबहादरु/नानकला चन्रराम 

 

अथथायी योग्यिाक्रम 

अ.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर  बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१. 551206 असनल बथयाल सवष्णपु्रसाद िलु्सीराम 

२. 550610 मक्करबहादरु खड्का दलसजि नैसरी 

 

 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं                                            (प्रकाि गरुुङ्ग)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    िाखा असधकृि                                                केन्रीय प्रसिसनसध                                       उपससचव 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भई अन्िरवािाामा ससम्मसलि भएका उम्मेदवारले प्राप् ि गरेको कुल 

प्राप् िाङ्क सम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकािन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।  

 ससफाररस भएका उम्मदेवारले ससफाररसको लासग समसि २०७९।०७।२७ गिे सदनको ४:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
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     पाना नं. ~ 3 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 
 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ५८/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३८०३/०७७-७८ (मसहला), नपेाल न्याय सवेा, न्याय र सरकारी वकील समहू, रा.प.अन.ं 

प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या १ (एक) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग 

छनौट भएका ५ (पााँच) जना उम्मदेवारमध्ये समसि २०७९।०७।१७ दसेख २०७९।०७।१८ गिेसम्म सञ् चालन भएको 

अन्िरवािाामा उपसथथि ४ (चार) जना उम्मदेवारले प्राप् ि गरेको सलसखि परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको प्राप् िाङ्क र 

अन्िरवािााको औसि प्राप् िाङ्कको कुल योग समिेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोल े

दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गन े गरी समसि २०७९।०७।२४ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धि 

सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

नाम, थर 
थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. 550633 असम्बका पाठक रामपरु-८, पाल्पा यवुराज/मथरुा बेणीमाधव 
श्री राज व न्यायासधकरण, 

नेपालगञ् ज 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. 555659 ससुनिा भण्डारी 
घोराही–५, दाङ 

नोसखराम/रमा लोकबहादरु 

२. 611529 प्रसनुा  आचाया 
िलुसीपरु–१, दाङ 

िलु्सीराम/पीमकली चेिलाल 

 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं                                            (प्रकाि गरुुङ्ग)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    िाखा असधकृि                                                केन्रीय प्रसिसनसध                                       उपससचव 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भई अन्िरवािाामा ससम्मसलि भएका उम्मेदवारले प्राप् ि गरेको कुल 

प्राप् िाङ्क सम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकािन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।  

 ससफाररस भएका उम्मदेवारले ससफाररसको लासग समसि २०७९।०७।२७ गिे सदनको ४:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
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     पाना नं. ~ 4 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 
 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ५९/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०४/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकील समहू, रा.प.अनं. प्रथम 

श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका 

४ (चार) जना उम्मेदवारमध्य ेसमसि २०७९।०७।१७ दसेख २०७९।०७।१८ गिेसम्म सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि ४ 

(चार) जना उम्मेदवारल ेप्राप् ि गरेको सलसखि परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको प्राप् िाङ्क र अन्िरवािााको औसि प्राप् िाङ्कको 

कुल योग समेिका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग 

ससफाररस गने गरी समसि २०७९।०७।२४ मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको 

छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम, 

थर 
थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस भएको 

कायाालय 

१. 556281 सटका राम लम्िरी मगर सिनाउ-१, पाल्पा रूपबहादरु/पम्फादवेी श्रीमान 
श्री राज व न्यायासधकरण, 

नेपालगञ् ज 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. 550473 छत्र बहादरु थापा बटुवल-१९, रुपन्दहेी पथृबहादरु/नरमाया रामप्रसाद 

२. 555852 ससिा घिी रेसङ्ुगा-१४, गलु्मी मेखबहादरु/पसवत्रा खमबहादरु 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं                                            (प्रकाि गरुुङ्ग)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    िाखा असधकृि                                                केन्रीय प्रसिसनसध                                       उपससचव 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भई अन्िरवािाामा ससम्मसलि भएका उम्मेदवारले प्राप् ि गरेको कुल 

प्राप् िाङ्क सम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकािन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।  

 ससफाररस भएका उम्मदेवारले ससफाररसको लासग समसि २०७९।०७।२७ गिे सदनको ४:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

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

     पाना नं. ~ 5 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ६०/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३८०५/०७७-७८ (मधसेी), नपेाल न्याय सवेा, न्याय र सरकारी वकील समहू, रा.प.अन.ं 

प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या ३ (िीन) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग 

छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मदेवारमध्ये समसि २०७९।०७।१७ दसेख २०७९।०७।१८ गिेसम्म सञ् चालन भएको 

अन्िरवािाामा उपसथथि ३ (िीन) जना उम्मदेवारले प्राप् ि गरेको सलसखि परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको प्राप् िाङ्क र 

अन्िरवािााको औसि प्राप् िाङ्कको कुल योग समिेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोल े

दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गन े गरी समसि २०७९।०७।२४ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धि 

सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

नाम, थर 
थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 

नाम 
ससफाररस भएको कायाालय 

१. 555912 रामा िंकर ठाकुर राजदवेी–७, रौिहट मदिेर/मीनादवेी रामश्रेष्ठ 
श्री उच्च अदालि िलुसीपरु, 

दाङ वा अन्िगाि 

२. 551323  प्रसबन कुमार महिो बटेश्वर–३, धनषुा उसिमलाल/रुकसमनी रघनुाथ 
श्री उच्च सरकारी वकील कायाालय 

िुलसीपरु, दाङ वा अन्िगाि 

३. 555832 संजय प्रसाद यादव पोखररया–१०, पसाा नागेन्रप्रसाद/भाग्यमिी ब्रह्मदवे 
श्री उच्च अदालि िलुसीपरु, 

दाङ वा अन्िगाि 

 

 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं                                            (प्रकाि गरुुङ्ग)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    िाखा असधकृि                                                केन्रीय प्रसिसनसध                                       उपससचव 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भई अन्िरवािाामा ससम्मसलि भएका उम्मेदवारले प्राप् ि गरेको कुल 

प्राप् िाङ्क सम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकािन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।  

 ससफाररस भएका उम्मदेवारले ससफाररसको लासग समसि २०७९।०७।२७ गिे सदनको ४:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 

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


  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय  
 

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 6 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ६१/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३८०६/०७७-७८ (दसलि), नपेाल न्याय सवेा, न्याय र सरकारी वकील समहू, रा.प.अन.ं 

प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या १ (एक) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग 

छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मदेवारमध्ये समसि २०७९।०७।१७ दसेख २०७९।०७।१८ गिेसम्म सञ् चालन भएको 

अन्िरवािाामा उपसथथि ४ (चार) जना उम्मदेवारले प्राप् ि गरेको सलसखि परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको प्राप् िाङ्क र 

अन्िरवािााको औसि प्राप् िाङ्कको कुल योग समिेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोल े

दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गन े गरी समसि २०७९।०७।२४ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धि 

सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ । 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

नाम, थर 
थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. 610021 सवकाि सब  .क.  
पनुवाास-६, 

कञ् चनपरु 
बलबहादरु/नानीमाया सवर बहादरु 

श्री उच्च सरकारी वकील 

कायाालय, बटुवल वा अन्िगाि 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. 612047 सदपक जंग पररयार 
ससथने-५, रुकुम पवूा 

चेिाराम/सदलकुमारी मणीभर 

२. 553054 र्न्द ुपररयार 
कञ् चन-४, रुपन्दहेी 

दसेबलाल/गोरीमाया मनबहादरु 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं                                            (प्रकाि गरुुङ्ग)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    िाखा असधकृि                                                केन्रीय प्रसिसनसध                                       उपससचव 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भई अन्िरवािाामा ससम्मसलि भएका उम्मेदवारले प्राप् ि गरेको कुल 

प्राप् िाङ्क सम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकािन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।  

 ससफाररस भएका उम्मदेवारले ससफाररसको लासग समसि २०७९।०७।२७ गिे सदनको ४:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 

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


  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय  
 

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 7 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ६२/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३८०८/०७७-७८ (सप.क्षे.), नपेाल न्याय सवेा, न्याय र सरकारी वकील समहू, रा.प.अन.ं 

प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या १ (एक) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग 

छनौट भएका ८ (आठ) जना उम्मदेवारमध्ये समसि २०७९।०७।१७ दसेख २०७९।०७।१८ गिेसम्म सञ् चालन भएको 

अन्िरवािाामा उपसथथि ७ (साि) जना उम्मदेवारले प्राप् ि गरेको सलसखि परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको प्राप् िाङ्क र 

अन्िरवािााको औसि प्राप् िाङ्कको कुल योग समिेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोल े

दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस गन े गरी समसि २०७९।०७।२४ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धि 

सबकैो जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ । 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

नाम, थर 
थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. 610083 केिव राज जोिी थलारा–५, बझाङ सदपकराज/सवजयादवेी हका दवे 
श्री उच्च अदालि िलुसीपरु, 

दाङ वा अन्िगाि 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. 554040 नसबन  िमाा ससाँजा–२, जमु्ला गोसवन्द/रामदवेी लालभि 

२. 610227 असनल रोकाया खत्याड–९, मगु ु बमाबहादरु/नानकला चन्रराम 

३. 550610 मक्कर बहादरु खड्का िािोपानी–६, जमु्ला दलसजि/मन्न ु नौिेरी 

४. 550866 ओमचन्र सवष्ट नलगाड-३, जाजरकोट दवेीलाल/सहउाँकली टेकबहादरु 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं                                            (प्रकाि गरुुङ्ग)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    िाखा असधकृि                                                केन्रीय प्रसिसनसध                                       उपससचव 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भई अन्िरवािाामा ससम्मसलि भएका उम्मेदवारले प्राप् ि गरेको कुल 

प्राप् िाङ्क सम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकािन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।  

 ससफाररस भएका उम्मदेवारले ससफाररसको लासग समसि २०७९।०७।२७ गिे सदनको ४:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   

छ । 
 

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


  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय  
 

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 8 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

एकमषु् ठ योग्यिाक्रम सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ६३/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खलुा िथा समावेिी), नपेाल न्याय सवेा, न्याय र सरकारी 

वकील समहू, रा.प.अन.ं प्रथम श्रणेी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदमा थथायी सनयसुिका लासग ससफाररस भएका उम्मदेवारल े

प्राप् ि गरेको कुल प्राप् िाङ्कको आधारमा दहेाय बमोसजमको एकमषु् ठ योग्यिाक्रम सचूी कायम हुन आएकोले समसि 

२०७९।०७।२४ को सनणायानसुार सम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ ।   

 

एकमषु् ठ योग्यिाक्रम 

ए.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर 
ससफाररस भएको 

       सवज्ञापन नं. सकससम 

१. 610759 पत्र बहादरु खड्का १३८०२/०७७-७८ खलुा 

२. 610218 खमेराज िाही १३८०२/०७७-७८ खलुा 

३. 550447 कृष्ण प्रसाद भट्टरार्ा १३८०२/०७७-७८ खलुा 

४. 550934 सजवन पौडेल १३८०२/०७७-७८ खलुा 

५. 611309 दवेीलाल थापा १३८०२/०७७-७८ खलुा 

६. 550414 िारदा सज. सी. १३८०२/०७७-७८ खलुा 

७. 610184 पषु्प ओली १३८०२/०७७-७८ खलुा 

८. 551059 सजवन नेपाली १३८०२/०७७-७८ खलुा 

९. 610083 केिव राज जोिी १३८०८/०७७-७८ सप .के्ष.  

१०. 610021 सवकास सब. क. १३८०६/०७७-७८ दसलि 

११. 550633 असम्बका पाठक १३८०३/०७७-७८ मसहला 

१२. 556281 सटका राम लम्िरी मगर १३८०४/०७७-७८ आ .ज.  

१३. 555912 रामा िकंर ठाकुर १३८०५/०७७-७८ मधेिी 

१४. 551323 प्रसबन कुमार महिो १३८०५/०७७-७८ मधेिी 

१५. 555832 संजय प्रसाद यादव १३८०५/०७७-७८ मधेिी 

 

 

 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं                                            (प्रकाि गरुुङ्ग)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    िाखा असधकृि                                                केन्रीय प्रसिसनसध                                       उपससचव 

 

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