
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. १२८/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

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

प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या ८ (आठ) का लावग वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका 

लावग छनौट भएका १४ (चौध) जना उम्मदेिारमध्ये वमवत २०७९।११।१६ दवेि १८ गतेसम्म सञ् चालन भएको 

अन्तरिाताामा उपवथित १४ (चौध) जना उम्मदेिारको वलवित परीक्षा र कम््यटुर सीप परीक्षणको प्रा् ताङ्क एिं 

अन्तरिातााको औसत प्रा् ताङ्कको कुल योग समतेका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोल े

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. 37617 550032 कृष्ण गौतम 
बदाघाट-४, निलपरासी 

(ब.स.ूप) 
चोलानन्द/चन्रा पदमपाणी  

श्री वजल्ला हुलाक कायाालय, 

तौवलहिा, कवपलिथतु 

२. 907494 553898 वमलन ररजाल नौबवहनी-६, ्यठूान पदमप्रसाद/कृष्णा पोमनारायण 
श्री भवूमसधुार तिा मालपोत 

कायाालय, तौवलहिा, कवपलिथत ु

३. 507403 553070 
वचरन्जीिी 

पौडेल 

सवन्धिका -७, 

अघाािााँची 

माधिप्रसाद/दिेक

ला 
प्रेमलाल  

श्री वजल्ला प्रिासन कायाालय, 

निलपरासी (ब.स.ूप.) 

४. 1082957 610974 वििराज वगरी विमरुक-७, ्यठूान 
ढकुलवसंह/ 

गोठीकुमारी 
िमुान  

श्री वजल्ला प्रिासन कायाालय, 

गलु्मी 

५. 889547 610237 अनपु ढकाल  बबई-४, दाङ वनमप्रसाद/लमुकली चडुामणी  
श्री भवूमसधुार तिा मालपोत 

कायाालय, बवदाया 

६. 1099114 552463 
मनबहादरु 

पररयार 
मावलका-८, गलु्मी काल/ेसवुमत्रा गमुाने 

श्री वजल्ला प्रिासन कायाालय, 

पाल्पा 

७. 880554 553101 प्रवतक पराजलुी 
सवन्धिका -८, 

अघाािााँची 
दोणाप्रसाद/गीता टोपलाल  

श्री वजल्ला प्रिासन कायाालय, 

बवदाया 

८. 939514 555028 
गौरीबहादरु 

ओली 
भेरी-९, जाजरकोट 

िान्तबहादरु/ 

मैनाकला 
रुरबहादरु  

श्री ईलाका प्रिासन कायाालय, 

राजापुर, बवदाया 

 

बैकसपपक योग्यताक्रम 

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

१. 626416 551957 सवन्दप आचाया बाणगंगा-८, कवपलिथत ु केििराज/चोपकला चेतनारायण 

२. 315207 550511 िेरबहादरु के.सी. विमरुक-३, ्यठूान िोडस/विष्णा रेक 

३. 948050 554748 नेत्रप्रसाद चापागाई ं बटुिल-१७, रुपन्दहेी वहमलाल/वतला वटकाराम 

४. 65696 550231 विनोद पौडेल कुथमा-१०, पिात रामनाि/गीतादिेी वललाधर 

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


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 

 

अस्थायी योग्यताक्रम 

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

१. ६११४८९ जगबहादरु डााँगी विमबहादरु रंगलाल 

 

 

 

 

 

 

  (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. १२९/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०२/०७८-७९ (मसहला), नेपाल प्रशासन सिेा, सामान्य प्रशासन 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।१६ दवेि १८ गतेसम्म 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 सबकैो 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. 106201 550028 िान्ता पौडेल छत्रदिे-६, अघाािााँची 
मवणराम/ 

चन्रकला 
चेतनारायण 

श्री वजल्ला हुलाक 

कायाालय, ्यठूान 

२. 643932 552212 गंगा भसुाल  बटुिल-७, रुपन्दहेी 
केििराज/ 

टीकाकुमारी 
कमलापवत 

श्री मालपोत कायाालय, 

अघाािााँची 

३. 620506 551920 
बसन्ती पोख्रेल 

पौड्याल 
छत्रकोट-३, गलु्मी िानेश्वर/दरुपता टेकाधर  

श्री भवूमसधुार तिा 

मालपोत कायाालय, बवदाया 

 

बैकसपपक योग्यताक्रम 

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

१. 371571 550852 रमा पौड्याल  मावलका-७, गलु्मी हुमलाल/तलु्सा हररप्रसाद  

 

 

 

  (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. १३०/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

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

प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या २ (दुई) का लावग वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग 

छनौट भएका ६ (छ) जना उम्मदेिारमध्ये वमवत २०७९।११।१६ दवेि १८ गतेसम्म 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 सबकैो 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. 31874 610329 रविन्रनाि िारु राजापरु-६, बवदाया 
रामप्रसाद/ 

भिनी 
िवुिराम 

श्री वजल्ला प्रिासन 

कायाालय, बवदाया 

२. 890889 553236 दगुाबहादरु घती ्यठूान-३, ्यठूान 
पे्रमबहादरु/ 

पम्फा 
भोटबहादरु  

श्री मालपोत 

कायाालय, घतीगाउाँ, 

रोल्पा 

 

बैकसपपक योग्यताक्रम 

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

१. 774006 611594 महिेकुमार िारु  रा् तीसोनारी-४, बााँके रामगोपाल/रामािती विश्राम  

२. 1082052 553650 थमवृत गरुूङ्ग मवुसकोट-१, गलु्मी दबेेन्रबहादरु/नरीकुमारी आसबहादरु  

३. 75112 611301 सकुलाल घती वत्रिणेी-३, रोल्पा टंकबहादरु/पािाती डम्मरबहादरु 

 

 

 

  (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 

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

 सचूना नं. १३१/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०४/०७८-७९ (मधेसी), नेपाल प्रशासन सिेा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.अनं. 

प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद सखं्या १ (एक) का लावग वलवित परीक्षाबाट कुन ैपवन उम्मदेिार 

छनौट नभएकोले यस विज्ञापनमा कुन ै पवन उम्मदेिार वसफाररस हुन नसकेको व्यहोरा वमवत २०७९।११।२० मा वनणाय 

भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावित गररएको छ । 
 

 

 

 

 

 

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

   नायब सबु्बा                                                केन्रीय प्रवतवनवध                                          उपसवचि 

 

 
 

  

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


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. ~ 6 ~ 

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

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सचूना नं. १३२/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०५/०७८-७९ (दसलत), नेपाल प्रशासन सिेा, सामान्य प्रशासन 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 उम्मदेिारमध्ये वमवत २०७९।११।१६ दवेि १८ गतेसम्म 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 सबकैो 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. 76876 550764 तक्मा वि.क. 
क्व्होलासोिार-७, 

लमजङु 
चाम/ूमनकुमारी जठेु 

श्री भवूमसधुार तिा मालपोत 

कायाालय, तौवलहिा, कवपलिथत ु

 

बैकसपपक योग्यताक्रम 

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

१. 806277 553174 आनन्द सनुार वसवमकोट-५, हुम्ला हररलाल/जानदिेी एबन्न े 

२. 875590 611543 कृष्ण वब.क. लम्कीचहुा-६, कैलाली डम्बर/िीमादिेी रामप्रसाद  

 

 

 

 

  (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. ~ 7 ~ 

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

 

एकमुष् ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सचूना नं. १३३/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

 

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०१-१३८०५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सिेा, सामान्य 

प्रशासन 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 आएकोल े

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. 37617 550032 कृष्ण गौतम १३८०१/०७८-७९ िलुा 

२. 907494 553898 वमलन ररजाल १३८०१/०७८-७९ िलुा 

३. 507403 553070 वचरन्जीिी पौडेल १३८०१/०७८-७९ िलुा 

४. 1082957 610974 वििराज वगरी १३८०१/०७८-७९ िलुा 

५. 889547 610237 अनपु ढकाल  १३८०१/०७८-७९ िलुा 

६. 1099114 552463 मनबहादरु पररयार १३८०१/०७८-७९ िलुा 

७. 880554 553101 प्रवतक पराजलुी  १३८०१/०७८-७९ िलुा 

८. 939514 555028 गौरीबहादरु ओली १३८०१/०७८-७९ िलुा 

९. 106201 550028 िान्ता पौडेल १३८०२/०७८-७९ मवहला 

१०. 643932 552212 गगंा भसुाल  १३८०२/०७८-७९ मवहला 

११. 76876 550764 तक्मा वि.क. १३८०५/०७८-७९ दवलत 

१२. 620506 551920 बसन्ती पोख्रले पौड्याल १३८०२/०७८-७९ मवहला 

१३. 31874 610329 रविन्रनाि िारु १३८०३/०७८-७९ आ.ज. 

१४. 890889 553236 दगुाबहादरु घती 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

