
  

     

   
  

 
 

 

पाना नं.  ~1~ 

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

(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. १४४/०७९-८०, लिलत २०७९।१२।१३ 
  

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 कम्यटुर सीप परीक्षण 

र 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 हुने कम्यटुर सीप परीक्षण र अन्तरवाताा सदन आउँदा 

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

हेटौंडा कायाालयमा उपसस्थत हुनपुनछे । अको सचूना भएमा बाहके तोसकएको 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।२३ र २४  

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्: लोक सवेा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल । 

 

सवज्ञापन न.ं: ...../०७७-७८ १२५०३ १२५०४ १२५०५ १२५०६ १२५०७ १२५०८ १२५०९ 

सकससम: खलुा मसहला आ.ज. मिशेी दसलत अपाङ्ग सप.क्षे. 

माग पद सखं्या: १८ ५ ३ २ २ १ १ 

सल.प. मा ससममसलत सखं्या: ४५५ 

कम्यटुर सीप परीक्षण र अन्तरवातााका 

लासग छनौट भएको सख्या: 
२६ १० ५ १० ४ २ ९ 

 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

1.  ४१२१८९ अभिलास कुशवाहा राजवंशी अरजलाल खलुा, मधेशी 
2.  ४११८२४ अजुनु राज जोशी रगंलाल ककण ु कि .ेे.  

3.  ४११७०४ अवधेश कुमार चौधरी शंकर लालगोभिन्द खलुा, आ .ज.  

4.  ४१०३४३ अशोक कुमार  दाहाल   हररप्रसाद िूणपु्रसाद खलुा 
5.  ४१०१८३ अशोक कुमार साह िच्चा िल्टन मधेशी 
6.  ४११७२९ आशा कुमारी  िंभित रामेश्वर रुदल मकहला, आ .ज.  

7.  ४१२२१४ कन्चन  िररयार  मानिहादरु कृष्णिहादरु मकहला, दभलत 

8.  ४११२८८ कन्चन घलान लालिहादरु कवरिहादरु मकहला, आ .ज. , अिाङ्ग 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
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लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

बुटवलबुटवल  कार्ाालर्कार्ाालर्  
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ब.क्र.नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

9.  ४१३१४० कन्चन ढकाल वैकुण्ठप्रसाद कमलप्रसाद खलुा, मकहला 
10.  ४११५१० कल िहादरु  कव क  िरी िले दभलत 

11.  ४१३२११ गोकवन्द भतमल्ल्सना कृष्णप्रसाद तारानाथ खलुा 
12.  ४१२१६४ चन्र  प्रकाश  यादव  राकेश मखन मधेशी 
13.  ४१३०९८ जनक राज उिाध्याय छकवलाल प्रयागदेव खलुा 
14.  ४१०९३२ झकाश केसी भिल्लीिहादरु कटकाराम कि .ेे.  

15.  ४१३२४१ तेज कुमारी ल्घभमरे भललानाथ चिुामणी मकहला 
16.  ४११७३९ ददिक  कुमार यादव गणेशप्रसाद जगदीश खलुा, मधेशी 
17.  ४१२२०७ निराज  शाही  धनन्जय भिमदल खलुा, कि .ेे.  

18.  ४१२०७१ नरेश कवर कवरे भगरिहादरु खलुा 
19.  ४१३३४७ प्रकाश  िस्नेत  भिमिहादरु मानभसङ खलुा, कि .ेे.  

20.  ४१२४६४ प्रभतेा  िौिेल मकुुन्दप्रसाद देवीप्रसाद खलुा, मकहला 
21.  ४१२८७२ कप्रती  महतो किल मनक मकहला, मधेशी 
22.  ४१२४७१ भिम प्रसाद यादव रामनरेश नाथनुी मधेशी 
23.  ४११९८१ मनोज  िौिेल ल्शवप्रसाद उमाकान्त खलुा 
24.  ४१०८४६ मान िहादरु शाही जयरुि लालिहादरु खलुा, कि .ेे.  

25.  ४१०३४२ माहाकाली चौलागार् ु रुरनारायण िेदभनधी मकहला 
26.  ४१२५७८ भमठु  कुमार  राम  धम ु रघिुर दभलत 

27.  ४११०९२ योगेन्र राज िाध्या ककस्नलाल प्रभतमन खलुा, कि .ेे.  

28.  ४१०२६० रभिन्र प्रसाद कुशवाहा रामिािपु्रसाद मंसी खलुा, मधेशी 
29.  ४१२३६६ रमेश भतवारी  िक्तप्रसाद कृष्णलाल कि .ेे.  

30.  ४१२८०९ रमेश िौिेल  हररप्रसाद जगनाथ खलुा 
31.  ४१२२२६ रकवन शाही झंकरिहादरु भिमिहादरु खलुा 
32.  ४११७३८ रकवन्र  िोहरा ल्शिे िले अिाङ्ग 

33.  ४१०४९७ राधे श्याम साह उिेन्र अनिु खलुा, मधेशी 
34.  ४१०८२५ कवनोद िोख्रले उमानाथ िकुिप्रकाश खलुा 
35.  ४१०७७० वृखेश कुमार यादव श्रीप्रसाद श्रील्जिछ मधेशी 
36.  ४१२२१२ शभमलुा काकी नारायण हररिहादरु मकहला 
37.  ४१२८७९ ल्शव प्रसाद  गौतम देवदत्त हेमलाल खलुा 
38.  ४१३०७३ सरद कुमार लामा धनिहादरु सरुकवर खलुा, आ .ज.  

39.  ४११२२० सागर िाण्िे खेमानन्द लक्ष्मीधर खलुा 
40.  ४१२२९९ सजुन गरुुङ हररिहादरु भिमिहादरु आ .ज.  

41.  ४१२३०६ सदुन न्यौिान े गोकणपु्रसाद िाल ु खलुा 
42.  ४१११४२ सरेुन्र िहादरु नेिाली गगने कैलो दभलत 
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लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

बुटवलबुटवल  कार्ाालर्कार्ाालर्  
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ब.क्र.नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

43.  ४१०३४५ सवुास काकी कवरिहादरु शमसेरिहादरु खलुा 
44.  ४१०८९५ सकृि िराजलुी देवेन्रप्रसाद भिश्वनाथ मकहला 
45.  ४११७६४ हरेश कुमार सहनी सखुािी कंुजा खलुा, मधेशी 
46.  ४१३१६८ हकु थािा रंगे काल ु कि .ेे.  

47.  ४१२७९२ हेम राज काकी  गोरखिहादरु िलिहादरु खलुा, कि .ेे.  

 

कम््र्ुटर सीप परीक्षण परीक्षा र  अन्तरवाताा हुने स्थान: लोक सवेा आयोग, हटेौंडा कायाालय । 

लिलत र सिर्: 

लिलत ब.क्र.नं. कम््र्ुटर सीप परीक्षण हुने सिर् अन्तरवाताा हुने सिर् 

२०८०।०१।०५ 
१-६ सबहान ८:०० बजे सबहान ११:०० बजे 

७-१२ सबहान ८:४५ बजे सदनको २:०० बजे 

२०८०।०१।०६ 
१३-१८ सबहान ८:०० बजे सबहान ११:०० बजे 

१९-२४ सबहान ८:४५ बजे सदनको २:०० बजे 

२०८०।०१।०७ 
२५-३० सबहान ८:०० बजे सबहान ११:०० बजे 

३१-३६ सबहान ८:४५ बजे सदनको २:०० बजे 

२०८०।०१।०८ 
३७-४२ सबहान ८:०० बजे सबहान ११:०० बजे 

४३-४७ सबहान ८:४५ बजे सदनको २:०० बजे 

 

 

 

 

 

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

    शाखा असिकृत                                                केन्रीय प्रसतसनसि                                         उपससचव 
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