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(बटुवल, रूपन्दहेी(बटुवल, रूपन्दहेी))  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

बुटवलबुटवल  कार्ाालर्कार्ाालर्  
((प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)शाखा) 

 

 

लललित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४२/०७९-८०, लिलत २०७९।१२।१२ 

  

लोक सवेा आयोग हेटौंडा कायाालयको दहेायको सवज्ञापन न.ं, सवेा, समहू, श्रेणी र पदको सलसखत परीक्षामा ससममसलत 

उममदेवारहरु मध्ये वणाानकु्रमानसुार दहेायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममदेवारहरु उत्तीणा भई अन्तरवातााका लासग 

छनौट भएको व्यहोरा समबसन्ित सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

छनौट भएका उममदेवारहरुले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रसत, आवश्यक न्यनूतम योग्यता यसकन हुन ेसमपणूा प्रमाणपत्र तथा 

अन्य आवश्यक कागजातहरु र दरखास्त फारामको प्रथम र ततृीय पाना २/२ प्रसत भरी यो सचूना प्रकाशन भएको समसतले ७ 

(सात) सदनसभत्र लोक सेवा आर्ोग हेटौंडा कार्ाालर्मा उक्त प्रमाणपत्रहरुको प्रसतसलसप उममदेवार आफैले प्रमासणत गरी 

रुज ू गराउन ु पनछे । छनौट भएका उममदेवारले दहेायको समसत र समयमा हुन े अन्तरवाताा सदन आउँदा मासथ उसललसखत 

सक्कल कागजात र प्रवेशपत्र सलई अन्तरवाताा हुन ेसमयको १ (एक) घण्टा अगावै लोक सवेा आयोग, हेटौंडा कायाालयमा 

उपसस्थत हुनपुनछे । अन्तरवातााको सदन सावाजसनक सवदा पना गएमा पसन उक्त कायाक्रम यथावत सञ् चालन हुनछे ।  
 

सेवा, सिूह: सयंकु्त तथा एकीकृत                                      पद: खररदार वा सो सरह 

शे्रणी: रा.प.अन.ं सितीय (अप्रासवसिक)                               लललित परीक्षा सञ् चालन लिलत: २०७९।०८।२५ र २६  

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्: लोक सवेा आयोग, बटुवल कायाालय 
 

लवज्ञापन नं. १२५०२/०७७-७८ 

लकलसि आ.प्र. 

िाग पद सखं्र्ा ९ 

लल.प. िा सलम्िललत सखं्र्ा ६५ 

अन्तरवातााका लालग छनौट भएको सखं्र्ा ९ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

१. 410107 जनकबहादरु वर शान्ते हृद े

२. 410072 तारादेवी  शमाा चापागाइा दवेीप्रसाद लक्ष्मीदत्त 

३. 410045 िनबहादरु  बढुा जयबहादरु रामबहादरु 

४. 410222 सिरज खत्री गोखाबहादरु सदलबहादरु 

५. 410016 सनमबहादरु माझी सोमबहादरु साउने 

६. 410123 सवजयकुमार यादव गोनौरप्रसाद हजारी 

७. 410216 सशला ज्ञवाली ओमप्रसाद ममेुश् वर 

८. 410227 शेरसशह ऐडी बोटे लालससंह 

९. 410116 सासबत्री कोइराला रामप्रसाद दशरथ 
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बुटवलबुटवल  कार्ाालर्कार्ाालर्  
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अन्तरवाताा हुने स्थान: लोक सवेा आयोग, हटेौंडा कायाालय 

लिलत र सिर्: 

लिलत व.क्र.नं. सिर् 

२०८०।०१।०४ 
१-५ सवहान ११:०० बजे 

६-९ सदनको २:०० बजे 

 

 

 

 

 

  (बालकृष्ण पौडेल)                                            (होम कुमारी शमाा)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    शाखा असिकृत                                                केन्रीय प्रसतसनसि                                         उपससचव 
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