
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 

सूचना नं. १३४/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 
  

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३८०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रणेी, 

लेखापाल पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लावग वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भएका ८ (आठ) जना 

उम्मेदिारमध्य े वमवत २०७९।११।१८ र १९ गते सञ् चालन भएको अन्तरिाताामा उपवथित ६ (छ) जना उम्मेदिारको वलवित 

परीक्षा र कम््यटुर सीप परीक्षणको प्रा् ताङ्क एिं अन्तरिातााको औसत प्रा् ताङ्कको कुल योग समेतका आधारमा दहेाय 

बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोल े दहेायका कायाालयमा थिायी वनयवुिका लावग वसफाररस गने गरी वमवत 

२०७९।११।२० मा वनणाय भएकोल े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. 186131 550682 ज्ञानहरर अयााल ईथमा-६, गलु्मी नरहरर/मानकुमारी रविलाल 
श्री वजल्ला हुलाक 

कायाालय, दाङ 

२. 631913 552163 सन्तोष िड्का सवन्धिका -७, अर्ाािााँची 
पदमबहादरु/ 

कमला 
िमन 

श्री नापी कायाालय, िलंगा, 

्यठूान 

३. 623083 551937 सिुणा िनाल मालारानी-९, अर्ाािााँची नेत्र/जनकुमारी लालमणी 
श्री कोष तिा लेिा 

वनयन्त्रक कायाालय, गलु्मी 

४. 173344 550618 
ज्योतीलाल 

आचाया 
बटुिल-१२, तामनगर हररहर/हररकला वत्रलोचन 

श्री वजल्ला वनिााचन 

कायाालय, रुकुम पिूा 
 

बैकसपपक योग्यताक्रम 

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

१. 47670 550090 भिुन वर्मीरे सैनामनैा-७, रुपन्दहेी दगुााप्रसाद/जानकीदिेी चरुामणी 
 

अस्थायी योग्यताक्रम 

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

१. ५५४२०० वमलन पौडेल वभमप्रसाद उदयलाल 

 

 
  (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. १३५/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

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

लेखापाल पदको माग पद सखं्या १ (एक) का लावग वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भएका ३ (तीन) जना 

उम्मदेिारमध्ये वमवत २०७९।११।१८ र १९ 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. 1078304 550601 प्रभा भतुेल  
गैडाकोट-४, 

निलपरासी (ब.स.ूप.ू) 

परुुषोत्तम/यम

कला 
दण्डपाणी 

श्री राजापरु भन्सार 

कायाालय, बवदाया 

 

बैकसपपक योग्यताक्रम 

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

१. 107914 550041 गीता ज्ञिाली रैनादिेी छहरा-१, पाल्पा रविलाल/वदलमाया हुमलाल 

२. 647495 552214 रन्जना िनाल सैनामनैा-५, रुपन्दहेी चणुामवण/सवुमत्रा गणुािर 

 

 

 

 

  (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. १३६/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

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

लेखापाल 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. ~ 4 ~ 

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

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

 सचूना नं. १३७/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३८०४/०७८-७९ (मधेसी), नेपाल प्रशासन सिेा, लेखा समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, 

लेखापाल 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. ~ 5 ~ 

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

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

 सचूना नं. १३८/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

  

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०६/०७८-७९ (सप.के्ष.), नेपाल प्रशासन सिेा, लेखा समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, 

लेखापाल 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 

 

एकमुष् ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सचूना नं. १३९/०७९-८०, समसत २०७९।११।२० 

 

यस कायाालयको विज्ञापन न.ं १३८०१-१३८०२/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सिेा, लेखा समहू, 

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदमा थिायी वनयवुिका लावग वसफाररस भएका उम्मदेिारल े 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. 186131 550682 ज्ञानहरर अयााल १३८०१/०७८-७९ िलुा 

२. 631913 552163 सन्तोष िड्का १३८०१/०७८-७९ िलुा 

३. 623083 551937 सिुणा िनाल १३८०१/०७८-७९ िलुा 

४. 173344 550618 ज्योतीलाल आचाया १३८०१/०७८-७९ िलुा 

५. 1078304 550601 प्रभा भतेुल  १३८०२/०७८-७९ मवहला 

 

 

 

 

 

 

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

   नायब सबु्बा                                                केन्रीय प्रवतवनवध                                          उपसवचि 

 

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

