
  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय  
 

  

 
 

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

     पाना नं. ~ 1 ~ 

बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 
 

लललित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. ५३/०७९-८०, लिलत २०७९।०६।१२ 
  

लोक सेवा आयोग, लदपायल कायाालयको लवज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (िलुा तथा सिावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, 

लेिा सिहू, रा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, लेिापाल पदको िाग पद संख्या २ (दईु) का लालग लदपायल र िहने्रनगर परीक्षा केन्रबाट 

परीक्षािा सलम्िललत भएका उम्िदेवारहरुको प्रथि र लितीय चरणको लललित परीक्षाको प्राप् ताङ्को को कुल योगको आधारिा दहेायको 

रोल नं. तथा नाि, थर भएका उम्िदेवारहरुलाई नािको वणाानकु्रिानसुार दहेायको लिलत र सियिा लोक सेवा आयोग, लदपायल 

कायाालय, लदपायलिा सञ् चालन हेने कम्प्यटूर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका लालग छनौट गने लनणाय भएकोले सम्बलन्धत सबैको 

जानकारीको लालग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
  

छनौट भएका उम्िदेवारले लोक सेवा आयोग लनयिावली, २०७९ को लनयि ४०(१) बिोलजि कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा 

अन्तरवाताा हेने लिलत भन्दा ७ (सात) लदन अगाव ैनेपाली नागररकताको प्रिाणपत्र, शलैक्षक योग्यताको प्रिाणपत्रहरु सक्कल सलहत 

नक्कल २/२ (दईु/दईु) प्रलत, हालै लिचेको पासपोटा साइजको फोटो २ (दईु) प्रलत, दरिास्त फारािको पलहलो पाना २ (दईु) प्रलत र 

तेस्रो पाना १ (एक) प्रलत भरी पेश गनुाहेन र अन्तवाातााका लदन प्रवशेपत्र ललई तोलकएको सियभन्दा १ (एक) घण्टा अगाव ैसम्बलन्धत 

कायाालयिा उपलस्थत हेन सिेत यसै सचूनािारा जानकारी गराइन्छ ।  
 

सेवा, सिहू: नेपाल प्रशासन/लेिा                                   पद: लेिापाल                       श्रेणी: रा.प.अनं. प्रथि 

लल.प. सञ् चालन लिलत: २०७९/०२/२१ र २३                   नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय 
 

लवज्ञापन नं. ..../०७७-७८ १५७०२ १५७०३ १५७०४ १५७०५ १५७०६ - - 

लकलसि िलुा िलहला आ.ज. िधेसी दललत अपाङ्को ग लप.क्षे. 

िाग पद संख्या १ १ - - - - - 

लितीय चरणको लल.प. िा. सलम्िललत संख्या १११ 

अन्तरवातााका लालग छनौट भएको संख्या ६ ४ - - - - - 

 

व.क्र.नं. रोल नं. उम्िदेवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजकेो नाि छनौट भएको सिहू 

१.  ८३४४११ अमित मतमिल्सिना राजेन्द्रप्रिाद भवानीप्रिाद खलुा 
२.  ७७०८५४ अशोक न्द्यौपान े प्रभनुाथ दाताराि खलुा 
३.  ८३०७९५ गोदावरी पन्द्त कुश् िाकर कृष्णदत्त िहिला 
४.  ७७१७३० डम्बर बिादरु िितारा मथरबिादरु रत् नबिादरु खलुा 
५.  ८३०४०७ तारा कुिारी जैशी नवराज मललाधर िहिला 
६.  ८३०३३१ दीपक राज जोशी हवरभर गञु् जे खलुा 
७.  ८३२३८० भरत आचायय बालकृष्ण बहुििागर खलुा 
८.  ७७००११ ििता भट्ट पदिराज दीपाराि िहिला 
९.  ७७१०५१ राजेन्द्र प्रिाद ररजाल टेकप्रिाद नन्द्दराि खलुा 
१०.  ८३०५२८ शारदा रावल िनबिादरु जिन्द्ते िहिला 
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अन्तरवाताा हेने स्थान: लोक सवेा आयोग, लदपायल कायाालय, लदपायल । 

अन्तरवाताा कायाक्रिको लिलत र सिय: 

लिलत व.क्र.नं. सिय 

लिलत २०७९।०८।१८ गते 
१-५ लदनको १:०० बजे 

६-१० लदनको ३:०० बजे 

 

नोट: कम्प्युटर सीप परीक्षण यस कायाालयको सूचना नं. ५५/०७९-८० लिलत २०७९।०६।१२ िा उल्लेि भएबिोलजि हेनेछ ।  

 

 

 

 
 

(लवजय कुिार रम्तेल)                                           (बालकृष्ण पौडेल)                                 (ध्यान कुिार थापा) 

   कम्प्यटुर अपरेटर                                                शािा अलधकृत                                           उपसलचव 
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