
  

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.ं ७५/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

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

सो सरह पदको माग पद संख्या ३ (िीन) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका ११ (एघार) जना उम्मेदवारमध्ये 

समसि २०७९।०७।२२ र २३ गिे सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि ११ (एघार) 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. 551293 सरोज भसुाल छत्रदवे–३, अघााखााँची ज्ञानप्रसाद/सासवत्री िसुससराम 
श्री करदािा सेवा कायाालय, 

िानसेन, पासपा 

२. 555420 पषु्पा पाण्डे बटुवल–११, रुपन्दहेी गणुाखर/कुमारी लोकमणी 
श्री करदािा सेवा कायाालय, 

ससन्धखका , अघााखााँची 

३. 611118 खमुराज शमाा छत्रेश्वरी–१, ससयान पनुाराम/सटकाकुमारी कणाप्रसाद 
श्री करदािा सेवा कायाालय, 

चकचके, प्यठूान 

 

बैकससपक योग्यिाक्रम 

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

१. 556455 दवेीप्रसाद अयााल बगनाशकाली-४, पासपा सशवप्रसाद/असम्वका घनश्याम 

२. 556920 सडलबहादरु थापा मसुसकोट–६, गसुमी सटकाबहादरु/पिुला उसजरबहादरु 

३. 556057 सटकाप्रसाद सिवारी 
सनुवल–१३, नवलपरासी 

(ब.स.ुप) 
धनप्रसाद/सभमादवेी िलुसीराम 

 

  

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. ~ 2 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

अथथायी योग्यिाक्रम 

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

१. 556841 सदपकराज उपाध्याय इन्रप्रसाद प्रसराम 

२. 556209 सदनेश चौधरी कालरुाम दउेखरुी 

 

 

 

 

 

(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. ~ 3 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ७६/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०३/०७७-७८ (मसहला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश् व 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 ९ (नौ) जना उम्मेदवारमध्ये समसि 

२०७९।०७।२२ र २३ गिे सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि ९ (नौ) 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 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. 555342 ससविा क्षेत्री 
कालीगण्डकी-७, 

गसुमी 
लालबहादरु/खसगकुमारी क्षेत्रबहादरु 

श्री करदािा सेवा कायाालय, 

िानसेन, पासपा 

 

बैकससपक योग्यिाक्रम 

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

१. 550847 कमला सघसमरे धकुोट–७, गसुमी सिलकराम/सासवत्रा सभमलाल 

२. 556061 गंगा पन्थी रेसङ्ुगा-१, गसुमी गोसवन्दप्रसाद/मनकला िेजनारायण 

३. 556310 गीिा ज्ञवाली रैनादवेी छहरा–०१, पासपा रसवलाल/सदलमाया हुमलाल 

४. 550677 सम्झना थापा सिनाउ–६, पासपा िाराबहादरु/कमला सडलबहादरु 

५. 555356 सासबत्रा राथकोटी सीिापरु–२, अघााखााँची सखमबहादरु/असन्िकला केशबहादरु 

६. 553543 शान्िा थापा  मालारानी–१, अघााखााँची पे्रमबहादरु/िलुसी जंगबहादरु 

 

 

 

 

(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. ~ 4 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ७७/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०४/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश् व समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा 

सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका ५ (पााँच) जना उम्मेदवारमध्य े

समसि २०७९।०७।२२ र २३ गि ेसञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि ५ (पााँच) 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. 552793 टोपबहादरु गरुुङ गढवा–२, दाङ सगरबहादरु/ सशबकुमारी भिबहादरु 
श्री करदािा सेवा कायाालय, 

ससन्धखका , अघााखााँची 

 

बैकससपक योग्यिाक्रम 

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

१. 556209 सदनेश चौधरी गेरुवा-१, बसदाया कालरुाम/फुलपसि दउेखरुी 

२. 555356 सासबत्रा राथकोटी सीिापरु–२, अघााखााँची सखमबहादरु/असन्िकला केशबहादरु 

३. 551355 अशोक पसली मगर पवूाखोला–५, पासपा सवष्णकुुमार/ररसरा केहरससंह 

४. 551231 सवशाल रेश्मी सशिगंगा-१, अघााखााँची पे्रमबहादरु/वसविा धनबहादरु 

 

 

 

 

(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.ं ७८/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०५/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश् व समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा 

सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका १ (एक) जना उम्मेदवारमध्ये समसि 

२०७९।०७।२२ र २३ गिे सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि १ (एक) 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 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. 554028 राकेशकुमार साह सोनी  
कटहररया–२, 

रौिहट 
रामनाथ/चन्रमाला लालबहादरु 

श्री करदािा सेवा कायाालय, 

चकचके, प्यठूान 

 

 

 

 

 

(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 

एकमषु् ठ योग्यिाक्रम सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ७९/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०२-१३८०५/०७७-७८ (खलुा िथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश् व समहू, रा.प.अन.ं 

प्रथम श्रेणी, 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 प्रकासशि गररएको छ ।   

 

एकमषु् ठ योग्यिाक्रम 

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

  सवज्ञापन नं. सकससम 

१. 551293 सरोज भसुाल १३८०२/०७७-७८ खलुा 

२. 555420 पषु्पा पाण्डे १३८०२/०७७-७८ खलुा 

३. 611118 खमुराज शमाा १३८०२/०७७-७८ खलुा 

४. 555342 ससविा क्षेत्री १३८०३/०७७-७८ मसहला 

५. 552793 टोपबहादरु गरुुङ १३८०४/०७७-७८ आ.ज. 

६. 554028 राकेशकुमार साह सोनी १३८०५/०७७-७८ मधसेी 

 

 

 

 

 

 

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

    शाखा असधकृि                                                  केन्रीय प्रसिसनसध                                     उपससचव 

 

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

