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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. १४३/०७९-८०, लिलत २०७९।१२।१२ 

  

लोक सवेा आयोग लिपार्ल 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 लिपार्ल कार्ाालर्मा उक्त प्रमाणपत्रहरुको प्रसतसलसप उममदेवार आफैल ेप्रमासणत 

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

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

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

हुनछे ।  
 

सेवा, सिूह: सयंकु्त तथा एकीकृत                                      पि: 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. १५७०७/०७७-७८ 

लकलसि आ.प्र. 

िाग पि सखं्र्ा ६ 

लललित परीक्षािा सलम्िललत सखं्र्ा ३२ 

अन्तरवातााका लालग छनौट भएको सखं्र्ा ६ 

 

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

1. ७७००१४ कणाप्रसाद जैसी नन्दसवर बने 

2. ७७००१२ कलावती भट्ट गणेशदत्त दामोदर 

3. ७७०००१ सकशनससंह बोहरा िौले ढोक्कलबहादरु 

4. ७७००१६ नन्दलाल जैसी दयाराम महा 

5. ७७००६८ नरेन्र राना मगर डमबरबहादरु गोसवन्दराम 

6. ७७००६७ संसजव चौिरी रामस्वरुप सलुाही 

 

 

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


  

     

   
  

 
 

 

फोन: ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 
 

(बटुवल, रूपन्दहेी(बटुवल, रूपन्दहेी))  
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अन्तरवाताा हुने स्थान: लोक सवेा आयोग, दिपायल कायाालय 

लिलत र सिर्: 

लिलत व.क्र.नं. सिर् 

२०८०।०१।०४ १-६ सवहान ११:०० बजे 

 

 

 

 

 

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

    शाखा असिकृत                                                केन्रीय प्रसतसनसि                                         उपससचव 
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