
लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बुटवलबुटवल  कायाालयकायाालय  
 

   
  

 
 

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

     पाना नं. ~ 1 ~ 

(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)      (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                          बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सचूना नं. १२३/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सिेा, न्याय समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, 

नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या ३ (तीन) का लावग वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट 

भएका ६ (छ) जना उम्मदेिारमध्ये वमवत २०७९।११।१५ गते सञ् चालन भएको अन्तरिाताामा उपवथित ३ (तीन) जना 

उम्मदेिारको वलवित परीक्षा र कम््यटुर सीप परीक्षणको प्रा् ताङ्क एिं अन्तरिातााको औसत प्रा् ताङ्कको कुल योग 

समतेका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले दहेायका कायाालयमा थिायी वनयवुिका लावग 

वसफाररस गन े गरी वमवत २०७९।११।२० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावित 

गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. 
मास्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम, थर 
स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस भएको 

कायाालय 

१. 608752 611399 प्रकाि िापा  बारबवदाया-७, बवदाया चन्रबहादरु/सुतीकुमारी गगनबहादरु 
श्री उच्च अदालत 

तलुसीपरु, दाङ िा 

अन्तगात 

२. 984440 610210 ने्लाइज वि.क. भेरी-७, जाजरकोट कृते/कली पसे  

३. 68543 550250 छविलाल वगरी नलगाड-७, जाजरकोट धमा/नन्दकुमारी कल ु

 

अस्थायी योग्यताक्रम 

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

१. 611396 यज्ञबहादरु ित्री केिरवसंह यमलाल 

 

 

 

 

  (रञ् जन रेग्मी)                                             (पिृ राज कटुिाल)                                  (ध्यान कुमार िापा) 

   नायब सबु्बा                                                केन्रीय प्रवतवनवध                                          उपसवचि 

 

 

द्रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बवन्धत उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 वसफाररस भएका उम्मेदिारले वसफाररसको लावग वमवत २०७९।११।२१ गते वदनको ३:३० बजेपवछ 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  

  बुटवलबुटवल  कायाालयकायाालय  
 

   
  

 
 

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

     पाना नं. ~ 2 ~ 

(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)      (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                          बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 
 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सचूना नं. १२४/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०२/०७८-७९ (मसहला), नेपाल न्याय सिेा, न्याय समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, 

नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या १ (एक) का लावग वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट 

भएका ३ (तीन) जना उम्मदेिारमध्ये वमवत २०७९।११।१५ गते सञ् चालन भएको अन्तरिाताामा उपवथित २ (दुई) जना 

उम्मदेिारको वलवित परीक्षा र कम््यटुर सीप परीक्षणको प्रा् ताङ्क एिं अन्तरिातााको औसत प्रा् ताङ्कको कुल योग 

समतेका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले दहेायका कायाालयमा थिायी वनयवुिका लावग 

वसफाररस गन े गरी वमवत २०७९।११।२० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावित 

गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. 
मास्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम, थर 
स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. 854368 552963 सजृना पन्िी 
गलु्मीदरबार-२, 

गलु्मी 
लेिनाि/िारदा िेषनाि 

श्री उच्च अदालत तलुसीपरु, 

दाङ िा अन्तगात 

 

बैकसपपक योग्यताक्रम 

बै.यो.क्र.नं. मास्टर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१. 161144 550549 वमना पाण्डे छत्रदिे-६, अर्ाािााँची जनादान/गणुकला विवनराम 

 

 

 

  (रञ् जन रेग्मी)                                             (पिृ राज कटुिाल)                                  (ध्यान कुमार िापा) 

   नायब सबु्बा                                                केन्रीय प्रवतवनवध                                          उपसवचि 

 

 

द्रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बवन्धत उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 वसफाररस भएका उम्मेदिारले वसफाररसको लावग वमवत २०७९।११।२१ गते वदनको ३:३० बजेपवछ 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  

  बुटवलबुटवल  कायाालयकायाालय  
 

   
  

 
 

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

     पाना नं. ~ 3 ~ 

(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)      (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                          बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सचूना नं. १२५/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०३/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल न्याय सिेा, न्याय समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, 

नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या १ (एक) का लावग वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट 

भएका १ (एक) जना उम्मदेिारमध्ये वमवत २०७९।११।१५ गते सञ् चालन भएको अन्तरिाताामा उपवथित १ (एक) जना 

उम्मदेिारको वलवित परीक्षा र कम््यटुर सीप परीक्षणको प्रा् ताङ्क एिं अन्तरिातााको औसत प्रा् ताङ्कको कुल योग 

समतेका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले दहेायका कायाालयमा थिायी वनयवुिका लावग 

वसफाररस गन े गरी वमवत २०७९।११।२० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावित 

गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. 
मास्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको नाम, 

थर 
स्थायी ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस भएको 

कायाालय 

१. 875805 611602 
मोहनबहादरु 

िापामगर 

रा् तीसोनारी-३, 

बााँके 

वहराबहादरु/ 

वचनाकुमारी 
कणाबहादरु 

श्री उच्च अदालत तलुसीपरु, 

दाङ िा अन्तगात 

 

 

 

  (रञ् जन रेग्मी)                                             (पिृ राज कटुिाल)                                  (ध्यान कुमार िापा) 

   नायब सबु्बा                                                केन्रीय प्रवतवनवध                                          उपसवचि 

 

 

द्रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बवन्धत उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 वसफाररस भएका उम्मेदिारले वसफाररसको लावग वमवत २०७९।११।२१ गते वदनको ३:३० बजेपवछ 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  

  बुटवलबुटवल  कायाालयकायाालय  
 

   
  

 
 

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

     पाना नं. ~ 4 ~ 

(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)      (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                          बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सचूना नं. १२६/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०५/०७८-७९ (दसलत), नेपाल न्याय सिेा, न्याय समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, 

नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या १ (एक) का लावग वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट 

भएका ५ (पााँच) जना उम्मेदिारमध्ये वमवत २०७९।११।१५ गते सञ् चालन भएको अन्तरिाताामा उपवथित ५ (पााँच) जना 

उम्मदेिारको वलवित परीक्षा र कम््यटुर सीप परीक्षणको प्रा् ताङ्क एिं अन्तरिातााको औसत प्रा् ताङ्कको कुल योग 

समतेका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले दहेायका कायाालयमा थिायी वनयवुिका लावग 

वसफाररस गन े गरी वमवत २०७९।११।२० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावित 

गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. 
मास्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको नाम, 

थर 
स्थायी ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 
बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१. 38252 550035 चक्रबहादरु सनुार 
लम्कीचहुा-२, 

कैलाली 
भगी/ईिरादिेी रेिा 

श्री उच्च अदालत तलुसीपरु, 

दाङ िा अन्तगात 

 

बैकसपपक योग्यताक्रम 

बै.यो.क्र.नं. मास्टर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१. 564403 611479 केमबहादरु वब.क. र्ोराही-१९, दाङ बेदरुाम/साउनी रेिीराम  

२. 849338 611509 रछाने लोहार सकेगाड-१, हुम्ला वसंह/उम्मकला असौजे  

 

 

 

  (रञ् जन रेग्मी)                                             (पिृ राज कटुिाल)                                  (ध्यान कुमार िापा) 

   नायब सबु्बा                                                केन्रीय प्रवतवनवध                                          उपसवचि 

 

 

द्रष्टव्य:  

 यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारले प्रा् त गरेको कुल 

प्रा् ताङ्क सम्बवन्धत उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 वसफाररस भएका उम्मेदिारले वसफाररसको लावग वमवत २०७९।११।२१ गते वदनको ३:३० बजेपवछ 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  

  बुटवलबुटवल  कायाालयकायाालय  
 

   
  

 
 

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

     पाना नं. ~ 5 ~ 

(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)      (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                          बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

 

एकमुष् ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सचूना नं. १२७/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

 

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०१-१३८०५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समहू, 

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदमा थिायी वनयवुिका लावग वसफाररस भएका उम्मदेिारले प्रा् त 

गरेको कुल प्रा् ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोवजमको एकमषु् ठ योग्यताक्रम सचूी कायम हुन आएकोले वमवत 

२०७९।११।२० को वनणायानसुार सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावित गररएको छ ।   

 

एकमुष् ठ योग्यताक्रम 

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

       सवज्ञापन नं. सकससम 

१. 608752 611399 प्रकाि िापा  १३८०१/०७८-७९ िलुा 

२. 984440 610210 ने्लाइज वि.क. १३८०१/०७८-७९ िलुा 

३. 854368 552963 सजृना पन्िी १३८०२/०७८-७९ मवहला 

४. 68543 550250 छविलाल वगरी १३८०१/०७८-७९ िलुा 

५. 38252 550035 चक्रबहादरु सनुार १३८०५/०७८-७९ दवलत 

६. 875805 611602 मोहनबहादरु िापामगर १३८०३/०७८-७९ आ.ज. 

 

 

 

 

 

  (रञ् जन रेग्मी)                                             (पिृ राज कटुिाल)                                  (ध्यान कुमार िापा) 

   नायब सबु्बा                                                केन्रीय प्रवतवनवध                                          उपसवचि 

 

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

