
  

     

   
  

 
 

 
 

 

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. १४५/०७९-८०, लिलत २०७९।१२।१४ 
  

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 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 लिपार्ल कार्ाालर्मा उक्त प्रमाणपत्रहरुको प्रसतसलसप उममदेवार आफैल ेप्रमासणत 

गरी रुज ूगराउन ुपनछे । छनौट भएका उममदेवारले दहेायको समसत र समयमा हुन ेकम्यटुर सीप परीक्षण र अन्तरवाताा सदन 

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

आयोग, लिपार्ल 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                                  पि: खररदार वा सो सरह 

शे्रणी: रा.प.अन.ं सितीय (अप्रासवसिक)                           लललित परीक्षा सञ् चालन लिलत: २०७९।०८।२३ र २४ गते  

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

सवज्ञापन न.ं: ..... /०७७-७८ १५७०८ १५७०९ १५७१० १५७११ १५७१२ १५७१३ 

सकससम: खलुा मसहला आ.ज. मिशेी दसलत अपाङ्ग 

माग पद सखं्या: १४ ४ ३ ३ १ २ 

सल.प. मा ससममसलत सखं्या: ४९० 

कम्यटुर सीप परीक्षण र अन्तरवातााका लासग 

छनौट भएको सख्या: 
२० ३ १ ३ १ १ 

 

 

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

1.  ७७२३४३ अक्कलबहादुर अयडी भके्त लबदलबसिा खरलबद 
2.  ७७२८०१ इश्व सिाधदमी ा सिा धनसिा खरलबद 
3.  ७७२७५३ कसहसि ी कल्लबर  दमच ण खरलबद, आ.ज. 
4.  ७७२२२८ कणणहादुर खडदयत  ार लबदलब कन्थे खरलबद 
5.  ७७३४९९ कृष्णदकर मद िानी  िर ेश चन्र मधेशी, ुसलबत 

6.  ७७३७८४ चेत दजउपदध्यदय िोपी दम नयदाँ दम खरलबद 
7.  ७७३९८२ जजतेन्रयदुव  दमुेव  दमरुची मधेशी 
8.  ७७०२१५ दुपेन्रस्वद  कृष्णमोान तप्तहादुर  खरलबद 
9.  ७७१९९० दुसलबप ोकदयद कणणहादुर  अम हादुर  खरलबद 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
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ब.क्र.नं. रोल नं. उम्िेिवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

10.  ७७२५३१ ुीपकहादुर हदि वव हादुर  िजरवद खरलबद 
11.  ७७४३१२ धमण दजुेवकोटद जिनदथ प्रसत खरलबद 
12.  ७७३७९६ सनमणलबढरुंिदनद ुेही दज मसन दम खरलबद 
13.  ७७२७६८ पहनभण्डद ी मदनहादुर  अम सिङ खरलबद 
14.  ७७४०३२ प्रकदशर मदलब नव दज जशहलबदलब खरलबद 
15.  ७७१५७५ सभमखड्कद  जित कदलबरसिाुं खरलबद 
16.  ७७३५६४ मनोज दजजोशी क प्रिदु वा द खरलबद, अपदङ्ग 

17.  ७७१२५९ माेश दवलब ुरिण धमण खरलबद 
18.  ७७३२७६ समनदजोशी  लबक्ष्मीभक्त ाकण ुेव मवालबद 
19.  ७७१९५०  दमप्रिदुजोशी जशवुत्त जयलबदलब खरलबद 
20.  ७७२४०३ रुपकशमदण ऋषी दज  ेशमी दज खरलबद 
21.  ७७२६७६ लबक्ष्मीभट्ट ुरिदणुत्त शुंक ुत्त खरलबद, मवालबद 
22.  ७७२८६४ िर तदचन्ु नद दयण झदपर खरलबद, मवालबद 
23.  ७७०५९६ िरसनलबकर मद िदा टैटर ाेमन मधेशी 
24.  ७७११०० िरमनज्ञवदलबी कृष्णप्रिदु लबक्ष्मी दम खरलबद 

 

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

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 

 

 

 

 

  (सवजय कुमार रमतेल)                                            (बालकृष्ण पौडेल)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    कम्यटुर अपरेटर                                                   शाखा असिकृत                                         उपससचव 

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

