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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १२९/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०६/१० 

लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय, बटुवलको देहायको ववज्ञापनमा बटुवल परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत ललखित परीक्षामा 
सखममललत उममेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवार ललखित परीक्षाबाट 
आयोगको बटुवल कायाालय¸ बटुवलमा सञ्चालन हनुे अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा समवखन्द्ित सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

छनौट भएका उममेदवारले देहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे अन्द्तवााताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, 

प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रलत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई 
तोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्द्तवाातााका ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन उक्त 
कायाक्रम यथावत  सञ्चालन हनुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  प्रशासन, सामान्द्य प्रशासन पदः  िररदार वा सो सरह तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.दितीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।३।२५ र २७ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा। 
 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १३५०३ 

वकलसमः  आ.प्र. 
माग पद संखयाः ६ 

लल.प.मा सखममललत संखया २२ 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको संखया १३ 
 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  200001 ऋषवकुमार शे्रष्ठ  ठाकुरकुमार पदमप्रसाद आ.प्र. 
2.  200002 ओमबहादरु के.सी. नरबहादरु देवीससिंह आ.प्र. 
3.  200004 कृष्णा झेंडी टोपबहादरु मानबहादरु आ.प्र. 
4.  200005 गोबबन्द भण्डारी नारायणदत्त कुष्माखर आ.प्र. 
5.  200009 तुल्सीराम गौतम फसुरुाम  जयलाल  आ.प्र. 
6.  200010 देबेन्रप्रसाद भट्टरारु् कमलापतत कुष्माखर आ.प्र. 
7.  200016 भाष्कर आचायु ऋषषराम  देवीप्रसाद  आ.प्र. 
8.  200019 समनराज थारु तुल्सीराम पे्रमलाल आ.प्र. 
9.  200014 षवष्णुप्रसाद अधिकारी खखमलाल  चुडामणी  आ.प्र. 
10.  200024 शान्न्त चौिरी किं गल दयाराम आ.प्र. 
11.  200030 सुरजीतमखण पाठक रामितन हीरा आ.प्र. 
12.  200031 सुरवीर पुन नैनससिंह शस ु आ.प्र. 
13.  200007 ज्ञानप्रसाद न्यौपाने षवष्णुप्रसाद समत्रलाल आ.प्र. 

अन्तवााताा हुने स्थान, ममतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाुलय, बुटवल । 
ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको  ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको 

ममतत समय  ममतत समय 
१-७ २०७५।0८।०७ गते ददनको २:०० बजे  ८-१3 २०७५।0८।०९ गते ददनको ११:०० बजे 

 
 

 

(प्रकाश गरुुङ्ग) (रामप्रसाद ढंुगाना) (मकुुन्द्द राज पन्द्थी) 
शािा अलिकृत शािा अलिकृत सहसखचव 

 


