
  

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.ं ७१/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

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

सरह पदको माग पद संख्या २ (दईु) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका ९ (नौ) जना उम्मेदवारमध्ये समसि 

२०७९।०७।२२ गि े 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. 551122 सचत्रप्रसाद योगी सिमरुक–६, प्यठूान सनु्दरलाल/लक्ष्मी सहरानाथ 
श्री सजल्ला समन्वय 

ससमसिको कायाालय, रुपन्दहेी 

२. 556063 िलु्सीराम खड्का 
सत्रवेणी–१०, रुकुम 

(पस चम) 
नरसबर/मनमाया सरसबर 

श्री सजल्ला प्रशासन 

कायाालय, प्यठूान 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

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

१. 556920 सडलबहादरु थापा मसुसकोट–६, गलु्मी सटकाबहादरु/पिुला उसजरबहादरु 

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

३. 610449 ससचन डााँगी घोराही–१५, दाङ हमेराज/शथुमा चन्रबहादरु 

४. 556310 गीिा ज्ञवाली रैनादवेी छहरा–१, पाल्पा रसवलाल/सदलमाया हुमलाल 

 

  

http://www.psc.gov.np/
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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. 610462 प्रसिक्षा खड्का सिलकबहादरु सबरमान 

 

 

 

 

(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 । 
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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.ं ७२/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०३/०७७-७८ (मसहला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा 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 ७ (साि) जना उम्मेदवारमध्य े

समसि २०७९।०७।२२ गिे सञ् चालन भएको अन्िरवािाामा उपसथथि ६ (छ) 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. 551344 ररमा आचाया बदु्धभसूम-२, कसपलवथि ु
िसबन्रबहादरु/ 

खसग वरा 
ठगबहादरु 

श्री पाल्पा सजल्ला अदालि, 

पाल्पा 

 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

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

१. 556310 गीिा ज्ञवाली रैनादवेी छहरा–०१, पाल्पा रसवलाल/सदलमाया हुमलाल 

२. 610462 प्रसिक्षा खड्का सत्रवेणी-७, रुकुम (पस चम) सिलकबहादरु/धनसरा सबरभान 

३. 610481 सपना के.सी. घोराही-१५, दाङ ओमबहादरु/सनमाला सदलबहादरु 

४. 550153 पावािी बथनेि इथमा-४, गलु्मी सवष्णबुहादरु/दोमन्िी दानबहादरु 

 

 

 

 

 

 

(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 । 
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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.ं ७३/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०७/०७७-७८ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समहू, रा.प.अनं. प्रथम 

शे्रणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग 

कुनै पसन उम्मेरदवार छनौट नभएको व्यहोरा  सम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासशि गररएको छ । 
 

 

 

 

 

 

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

    शाखा असधकृि                                                  केन्रीय प्रसिसनसध                                     उपससचव 

 

  

http://www.psc.gov.np/
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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 

एकमषु् ठ योग्यिाक्रम सम्बन्धी सचूना 

सचूना न.ं ७४/०७९-८०, समसि २०७९।०७।२४ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८०२, १३८०३ र १३८०७/०७७-७८ (खलुा िथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा 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. 551122 सचत्रप्रसाद योगी १३८०२/०७७-७८ खलुा 

२. 556063 िलु्सीराम खड्का १३८०२/०७७-७८ खलुा 

३. 551344 ररमा आचाया १३८०३/०७७-७८ मसहला 

 

 

 

 

 

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

    शाखा असधकृि                                                  केन्रीय प्रसिसनसध                                     उपससचव 

 

http://www.psc.gov.np/
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