
  

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.ं ६४/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०२/०७७-७८ (खलुा), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा 

वा सो सरह पदको माग पद संख्या १५ (पन्र) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका २४ (चौवीस) जना 

उम्मेदवारमध्ये समसि २०७९।०७।१८ दसेख २०७९।०७।२१ गिेसम्म सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि २४ (चौवीस) जना 

उम्मेदवारले 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 भएकोले सम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासशि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

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

१. 551126 ऋसि राम सिसमरे 
मासलका–७, 

गलु्मी 
सशवलाल/भान्दवेी बलराम 

श्री सजल्ला हुलाक कायाालय, 

िम्िास, गलु्मी 

२. 556678 आसशि  पौडेल 
बारबसदाया–९, 

बसदाया 
टेकराज/दगुााकुमारी िनश्याम 

श्री भसूमसधुार िथा मालपोि 

कायाालय, नेपालगञ्ज, बााँके 

३. 551739 सप्रयंका  भट्ट 
भीमदत्त–७, 

कञ् चनपरु 
प्रमानन्द/रुपा कृष्णानन्द 

श्री सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

भैरहवा, रुपन्दहेी 

४. 555789 मदन भण्डारी 
रामपरु–८, पाल्पा 

नन्दलाल/उमाकुमारी गोसवन्दप्रसाद 
श्री सजल्ला समन्वय ससमसिको 

कायाालय, िम्िास, गलु्मी 

५. 610517 
लोक राज 

भण्डारी 

कासलमाटी–३, 

सल्यान 
ईन्रलाल/टोपली चन्रमणी 

श्री सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

नेपालगञ् ज, बााँके 

६. 555657 राजेन्र पौडेल 
बटुवल-१३, 

रुपन्दहेी 
ओमनाथ/सरथविी रमानाथ 

श्री मालपोि कायाालय, 

भैरहवा, रुपन्दहेी 

७. 610220 
टेक बहादरु 

रोकाय 

मसुसकोट–११, 

रुकुम (पसिम) 
शेरबहादरु/पानमिा चन्रससं 

श्री मालपोि कायाालय, प्यठूान 

८. 552503 प्रेमा  खनाल 
ठाकुरबाबा–१, 

बसदाया 
रुरप्रसाद/नैनादवेी सबसाखर 

श्री सजल्ला हुलाक कायाालय, 

गलुररया, बसदाया 

९. 555426 
लाल मणी 

सिसमरे 

इश्मा–५, गलु्मी 
वमप्रसाद/िलुसा खडानन्द 

श्री मालपोि कायाालय, 

भैरहवा, रुपन्दहेी 

१०. 553682 समम राज जैसी 
अदानचलुी–४, 

हुम्ला 
कणाप्रसाद/छमका जग्गीप्रसाद 

श्री भसूमसधुार िथा मालपोि 

कायाालय, नवलपरासी (ब.स.ुप.) 

११. 551373 रसव न्यौपान े
सिलोत्तमा-८, 

रुपन्दहेी 
चन्रप्रसाद/िलु्सा धमाराज 

श्री सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

नवलपरासी (ब.स.ुप.) 

१२. 551336 धमा लाल शमाा 
ससाँजा–२, जमु्ला 

कृष्ण भि/धनलक्ष्मी ओमनाथ 
श्री मालपोि कायाालय, 

िम्िास, गलु्मी 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
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बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

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

१३. 611458 
चन्रकला 

सिवारी 

िलुसीपरु–५, 

दाङ 
चडुामणी/भमुीकुमारी डण्डपानी 

श्री मालपोि कायाालय, 

मझवुाबजार, गलु्मी 

१४. 610075 सवमला िसिामगर 
सिवेणी–३, रोल्पा 

टंकबहादरु/पसविा डम्बरबहादरु 
श्री सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

रोल्पा 

१५. 611531 
शमसलु  हक  

खााँ 

डुडुवा–३, बााँके 
जासहर/जसबदा गनीमोहम्मद 

श्री सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

कसपलवथि ु

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

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

१. 554093 पणूा बहादरु बथनेि रेसङ्ुगा-१३, गलु्मी खड्गबहादरु/सरथविी हका बहादरु 

२. 611577 अनपु ढकाल  बबई –४, दाङ सनमप्रसाद/लमुकली चडुामणी 

३. 610346 जनक सड  .सी.  गभुााकोट–२, सखुेि नरबहादरु/िारादवेी सचिबहादरु 

४. 612009 सशवराज सगरी सझमरुक–७, प्यठूान ढकुलससंह/गोठीकुमारी खमुान 

 

अथथायी योग्यिाक्रम 

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

१. 611318 शंकरबहादरु रावि रािो रामे 

२. 611471 दवेराज जैसी सवष्ण ु धनकृष्ण 

 

 

 

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

    शाखा 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 प्रकाशन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 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
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बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ६५/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०३/०७७-७८ (मसहला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब 

सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका १५ (पन्र) जना 

उम्मेदवारमध्ये समसि २०७९।०७।१८ दसेख २०७९।०७।२१ गिेसम्म सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि १५ (पन्र) जना उम्मेदवारले 

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 प्रकासशि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम, 

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

१. 550786 ररजा ज्ञवाली सिवारी 
फलेबास-४, 

पवाि 

मसणकुमार/ 

कसविादवेी 
भानभुि 

श्री मालपोि कायाालय, 

भैरहवा, रुपन्दहेी 

२. 552495 सदपसशका ओली राना 
माण्डवी–५, 

प्यठूान 
नरबहादरु/सबष्ण ु िलुससं 

श्री मालपोि कायाालय, 

बटुवल, रुपन्दहेी 

३. 553699 उशा गौिम आचाया 
कञ् चन-५, 

रुपन्दहेी 
िनश्याम/रासधका दसेवदत्त 

श्री कारागार कायाालय, 

नवलपरासी (ब.स.ुप.) 

४. 553913 सीिा पोखरेल 
मसुसकोट–२, 

गलु्मी 
दगुाादत्त/सटकादवेी िेजनारायण 

श्री ईलाका प्रशासन 

कायाालय, ििीगाउाँ, रोल्पा 
 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

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

१. 550891 सपना पाण्डे मलारानी–२, अिााखााँची रणबहादरु/रामकुमारी सकमबहादरु 

२. 550847 कमला सिसमरे धकुोट–७, गलु्मी सिलकराम/सासविा सभमलाल 

३. 555659 ससुनिा भण्डारी िोराही–५, दाङ नोसखराम/रमा लोकबहादरु 

४. 550928 प्रसिक्षा खनाल छिदवे–८, अिााखााँची हररप्रसाद/सलला टामनारायण 

५. 555774 रमा  पौड्याल  मासलका–७, गलु्मी हुमलाल/िलु्सा हररप्रसाद 

 

 
 

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

    शाखा 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 प्रकाशन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 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
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बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ६६/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०४/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.अन.ं प्रथम श्रणेी, नायब 

सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका ११ (एिार) जना 

उम्मेदवारमध्ये समसि २०७९।०७।१८ दसेख २०७९।०७।२१ गिेसम्म सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि १० (दश) 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 प्रकासशि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

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

१. 555965 
जनुकुमारी 

बढुामगर 
रोल्पा-२, रोल्पा रासबहादरु/भोगमाली धनलाल 

श्री मालपोि कायाालय, 

भैरहवा, रुपन्दहेी 

२. 550969 
सरेुन्र  बहादरु  

थारु  

ठाकुरबाबा–३, 

बसदाया 
दीपबहादरु/चसुलहा खनु्िा 

श्री मालपोि कायाालय, 

िानसेन पाल्पा 

३. 550721 
ररमान  ससंह 

पनु मगर 

ऐराविी–३, 

प्यठूान 
खेमबहादरु/ससुमिा डण्डबहादरु 

श्री मालपोि कायाालय, 

िम्िास, गलु्मी 

४. 556128 नरेश ििी मगर 
मासलका–५, 

गलु्मी 
कृष्णबहादरु/सबष्णकुुमारी िन बहादरु 

श्री सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

रुकुमकोट, रुकुमपवुा 
 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

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

१. 610768 श्रवन कुमार वढुामगर राजपरु-५, दाङ लक्ष्मीप्रसाद/हथिमा टेकबहादरु 

२. 610250 िीथा कुमारी ििी मगर माडी-१, रोल्पा सपमलाल/नौला काले 

३. 550151 नरेश  बहादरु  आले मगर  चौकुने-३, सखुेि मानबहादरु/पानसरा भीमबहादरु 

४. 550041 दगुा बहादरु िसिा प्यठुान–३, प्यठुान पे्रम बहादरु/पम्फा भोट बहादरु 

 

 

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

    शाखा 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 प्रकाशन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 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. ~ 5 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ६७/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०५/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन 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 

७ (साि) जना उम्मदेवारमध्ये समसि २०७९।०७।१८ दसेख २०७९।०७।२१ 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 भएकोल ेसम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग 

यो सचूना प्रकासशि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

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

१. 550533 
मो. गलुाम 

रब्बानी असंारी 
सम्सी–३, महोत्तरी सराजसुदन/नरुुन इसरस 

श्री भसूमसधुार िथा मालपोि 

कायाालय, कसपलवथिु 

२. 611450 सबक्की गपु्ता िलुसीपरु–५, दाङ राजकुमार/सबजयलक्ष्मी महादवेप्रसाद 
श्री सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

बााँके 

३. 551031 
सशव कुमार 

चौधरी 

सशवराज–११, 

कसपलवथि ु
रामप्रसाद/इन्रामिी रामहिा 

श्री सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

िम्िास, गलु्मी 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

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

१. 552632 राकेश कुमार ठाकुर वीरगन्ज–१९, पसाा धरुुव/रामपरी रिनुी  

२. 556083 शसश भट्ट यशोधरा–५, कसपलवथि ु असिनीकुमार/माधरुी जगरनाथ 

३. 550136 असमि दास कथवसनया कटहररया–५, रौिहट बसलराम/मन्जकुुमारी नन्दलाल 

 

 

 

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

    शाखा 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 प्रकाशन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 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.ं ६८/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०६/०७७-७८ (दसलि), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.अन.ं प्रथम श्रणेी, 

नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या १ (एक) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका ७ 

(साि) जना उम्मदेवारमध्ये समसि २०७९।०७।१८ दसेख २०७९।०७।२१ गिेसम्म सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि 

६ (छ) 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 आएकोले दहेायका कायाालयमा थथायी 

सनयसुिका लासग ससफाररस गन े गरी समसि २०७९।०७।२४ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो 

सचूना प्रकासशि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

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

१. 556205 ज्ञानेन्र सव.क. 
रुरु क्षेि–४, 

गलु्मी 
सडलबहादरु/ लक्ष्मी चिरु 

श्री सजल्ला प्रशासन कायाालय, 

नवलपरासी (ब.स.ुप.) 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

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

१. 556039 समन बहादरु सव. क. सिनाउ–३, पाल्पा एमबहादरु/नरमिी ऐिवीर 

२. 553054 इन्द ुपररयार कञ् चन-४, रुपन्दहेी दसेबलाल/गोरीमाया मनबहादरु 

३. 555358 ओम प्रकाश सवश् वकमाा गढवा–२, दाङ रामबहादरु/सेिीदवेी रुर वीर 

 

 

 

 

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

    शाखा 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 प्रकाशन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 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.ं ६९/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०८/०७७-७८ (सप.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन 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 ९ 

(नौ) जना उम्मदेवारमध्ये समसि २०७९।०७।१८ दसेख २०७९।०७।२१ गिेसम्म सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि ९ 

(नौ) 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 आएकोले दहेायका कायाालयमा थथायी 

सनयसुिका लासग ससफाररस गन े गरी समसि २०७९।०७।२४ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो 

सचूना प्रकासशि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

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

१. 610622 सभम बहादरु शाही 
शभुकासलका-८, 

कासलकोट 
जंगबहादरु/सबउरा मानबहादरु 

श्री ईलाका प्रशासन कायाालय, 

जसपरु, प्यठूान 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

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

१. 611471 दवेराज जैसी िााँजाकोट–२, हुम्ला सबष्ण ुऋसि/छमका धनकृष्ण 

२. 610063 सवष्ण ुराज बढुा सिला-५, जमु्ला मकरबहादरु/जोखी जयराम 

३. 554040 नसबन  शमाा ससाँजा–२, जमु्ला गोसवन्द/रामदवेी लालभि 

४. 610580 सवष्ण ुबहादरु सगरी छेडागाड–८, जाजरकोट मानबहादरु/सटका सबखे 

५. 553887 राजन कुमार भाम छााँयानाथ रारा-४, मगु ु राजेन्र लाल/मोसिपरुा रामलाल 

 

 

 

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

    शाखा 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 प्रकाशन भएको समसिले ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

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

 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.ं ७०/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खलुा िथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन 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 आएकोल ेसमसि २०७९।०७।२४ को 

सनणायानसुार सम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासशि गररएको छ ।   

 

एकमषु् ठ योग्यिाक्रम 

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

     सवज्ञापन नं. सकससम 

१. 551126 ऋसि राम सिसमरे १३८०२/०७७-७८ खलुा 

२. 556678 आसशि  पौडेल १३८०२/०७७-७८ खलुा 

३. 551739 सप्रयंका  भट्ट १३८०२/०७७-७८ खलुा 

४. 555789 मदन भण्डारी १३८०२/०७७-७८ खलुा 

५. 610517 लोक राज भण्डारी १३८०२/०७७-७८ खलुा 

६. 555657 राजने्र पौडेल १३८०२/०७७-७८ खलुा 

७. 610220 टेक बहादरु रोकाय १३८०२/०७७-७८ खलुा 

८. 552503 प्रेमा  खनाल १३८०२/०७७-७८ खलुा 

९. 555426 लाल मणी सिसमरे १३८०२/०७७-७८ खलुा 

१०. 553682 समम राज जसैी १३८०२/०७७-७८ खलुा 

११. 551373 रसव न्यौपाने १३८०२/०७७-७८ खलुा 

१२. 551336 धमा लाल शमाा १३८०२/०७७-७८ खलुा 

१३. 611458 चन्रकला सिवारी १३८०२/०७७-७८ खलुा 

१४. 610075 सवमला िसिामगर १३८०२/०७७-७८ खलुा 

१५. 611531 शमसुल  हक  खााँ १३८०२/०७७-७८ खलुा 

१६. 550786 ररजा ज्ञवाली सिवारी १३८०३/०७७-७८ मसहला 

१७. 552495 सदपसशका ओली राना १३८०३/०७७-७८ मसहला 

१८. 610622 सभम बहादरु शाही १३८०८/०७७-७८ सप.क्षे. 

१९ 553699 उशा गौिम आचाया १३८०३/०७७-७८ मसहला 

२०. 553913 सीिा पोखरेल १३८०३/०७७-७८ मसहला 

२१. 555965 जनुकुमारी बढुामगर १३८०४/०७७-७८ आ.ज. 

२२. 550969 सरेुन्र  बहादरु  थारु १३८०४/०७७-७८ आ.ज. 

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


  

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. ~ 9 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

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

     सवज्ञापन नं. सकससम 

२३. 550721 ररमान  ससंह पनु मगर १३८०४/०७७-७८ आ.ज. 

२४. 550533 मो. गलुाम रब्बानी असंारी १३८०५/०७७-७८ मधेशी 

२५. 556128 नरेश ििी मगर १३८०४/०७७-७८ आ.ज. 

२६. 611450 सबक्की गपु् िा १३८०५/०७७-७८ मधेशी 

२७. 556205 ज्ञानेन्र सव.क. १३८०६/०७७-७८ दसलि 

२८. 551031 सशव कुमार चौधरी १३८०५/०७७-७८ मधेशी 

 

 

 

 

 

 

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

    शाखा असधकृि                                                केन्रीय प्रसिसनसध                                       उपससचव 

 

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

