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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १०४१ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।२।२४ 

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवलबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको 

व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा 

हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरखास्त फारामको प्रथम 

पाना २/२ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा 

र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  मवमवध पदः   कम्प्युटर अपरेटर शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।६।२० ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
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लकलसमः   िुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः  १५ ४ ३ ३ १ १ - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                                  १२७९ 

प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

३० १७ २१ ११ ९ ७ - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ५५०७३४ अम  कुमार चडधरी गोपालप्रसाद वासुराम अपाङ्ग 

2.  ५५००५५ अमनलकुमार ओझा मेवालाल रामकरन मधेसी 

3.  ५५०२८४ अमनलकुमार दास रामप्रकाश कारी मधेसी, दमल  

4.  ६१०७४१ अन्जना चडधरी जगु्ग छमपलाल ममहला 

5.  ५५०८७७ अमोदकुमार साह  श्रीचन मवलट मधेसी 

6.  ५५०३८१ अिर लुहार  डिरे धमे दमल  

7.  ५५१०५१ अजुान बसे्न  के्षत्री  मदलबहादुर मशबबहादुर खुला 

8.  ५५१०३४ अशोककुमार कोहार बैजनाथ रामशौंकर मधेसी 

9.  ६१००७२ आदशा के.सी. ररखेश्वर मपउवर खुला 

10.  ५५०३६९ आयुषा बसे्न  मबरबहादुर जगबहादुर खुला, ममहला 

11.  ६१०१११ आशा चडधरी  रामकुमार  ुलसीराम ममहला 

12.  ५५११४९ आशाकुमारी सहनी रबीन्द्र रामशरर् दमल  

13.  ५५१२८३ कमलचन्द्र मह ो सोखाराम रघुनाथ खुला, आ.ज. 

14.  ६१०१७६ कृष्णप्रसाद थारु सोमल गनु्न खुला, आ.ज. 

15.  ५५१३२८ कडलमन कोहार कौं चन बासु मधेसी 

16.  ६१०४१६ मग ा वली चुमानमसौंह डिरबहादुर ममहला 

17.  ५५०३४२ गोमा कडेल छमवलाल ठाकुरप्रसाद ममहला 
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18.  ६१०४७३ घनश्याम थापा बुदे्ध मनबहादुर खुला 

19.  ६१०३१९ जानकी थारु रामशौंकर मायाराम ममहला, आ.ज. 

20.  ६१०३२८ टौंकप्रकाश पुनमगर गौंगाराम मललाबहादुर खुला, आ.ज. 

21.  ५५०२९७ टोपबहादुर खड्का मानबहादुर मचत्रबहादुर खुला 

22.  ५५१२५६ ठकेन्द्र साकी मवष्नबहादुर महराबहादुर दमल  

23.  ६१०४८०  ुलमस चन्द मदपक अम्बरवीर अपाङ्ग 

24.  ५५०८५९ मदपाौंशु चडधरी मकरर्राज  प्रयागराज  आ.ज. 

25.  ५५०७९५ धमेन्द्र पाल बसन्त रामअसे्र मधेसी 

26.  ६१०७३५ नररन्दर कुमार  प्तबहादुर पठाने खुला, दमल  

27.  ६१०००३ नवराज भण्ारी मशवप्रसाद मभमबहादुर खुला 

28.  ५५०५३४ मनरु ा पन्थी डासीराम खडानन्द ममहला 

29.  ५५०२७५ पसे नेपाली   ुलमवर सुके अपाङ्ग 

30.  ६१००१० पमवत्रा के.सी.  ुलसीराम मवरमज  ममहला 

31.  ५५११०९ प्रकाश चापागाई चुडाप्रसाद धमााग  खुला 

32.  ५५०७२७ प्र ापमसौंह थारू पुरन  ठग्गा  अपाङ्ग 

33.  ६१०२७२ प्रमदप थारु  युवराज  भवनप्रसाद  अपाङ्ग 

34.  ६१००२३ प्रमवर्चन्द्र बसे्न  कुलबहादुर खुशबहादुर खुला 

35.  ६१०७३९ मबमपन पुन दयालमसौंह कमानमसौंह आ.ज. 

36.  ५५०१६६ बोमबहादुर खत्री मोम बहादुर परमवर खुला 

37.  ६१०२०० मभमबहादुर चडधरी बद्रीनाथ जगनारायर् आ.ज. 

38.  ५५१४०३ मधु शे्रष्ठ ज्ञानप्रसाद  फसुाराम  अपाङ्ग 

39.  ५५११५७ मनोजकुमार गुरड फुलदेव मायाराम खुला, आ.ज. 

40.  ५५०१०३ माधव चडधरी दलबहादुर जमुना आ.ज. 

41.  ५५१२४३ ममत्रप्रसाद खनाल बेदुराम मललाधर खुला 

42.  ६१०४८४ ममनु कुवर मभममसौंह मचतु्रबहादुर खुला, ममहला 

43.  ५५०६३५ ममलनकुमार चडधरी लोकमान रामलगन आ.ज. 

44.  ६१०१९५ मेघराज बोहोरा गरे्शबहादुर नोजबहादुर खुला 

45.  ६१०१४४ यशोदा बोहरा इश्वरबहादुर म लबहादुर खुला, ममहला 

46.  ६१०७४६ रर्मायाकुमारी चडधरी सम्प्फु होलबहादुर खुला, ममहला, आ.ज. 

47.  ५५०२२८ रमेश केवट रामकुौं वर मकशोर मधेसी 

48.  ६१०१०६ रमवन्द्र बुढामगर झरे हके खुला, आ.ज. 

49.  ५५०७७९ राज भण्ारी मजबबहादुर इन्द्रबहादुर खुला 

50.  ६१०१३१ राजकुमार आचाया पुर्ाप्रसाद कमलापम  खुला 

51.  ५५०५८५ राजकुमार कापड रामवमकल मगरबल खुला, मधेसी 

52.  ५५०९८१ रामजवकुमार चडधरी हेमन पे्रम आ.ज., मधेसी 

53.  ५५०७३० राजु रैदास रामकेवल गुजी दमल  

54.  ५५००७४ रामकरन लोमनयाँ अममका छमवलाल मधेसी 

55.  ६१०३२२ रामप्रसाद थारु बलबहादुर भगु्ग खुला, आ.ज. 

56.  ५५००१८ मवक्रमकुमार सुनार दलबहादुर हका बहादुर दमल  

57.  ६१०१४७ मवनोद चडधरी दुगला ममर्लाल खुला, आ.ज. 
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58.  ५५०१७४ मवषु्णकुमारी खत्री  जनकबहादुर नलबहादुर ममहला 

59.  ५५०७७१ मवस्वास गुरुङ गोमवन्द दानबहादुर आ.ज. 

60.  ६१०१७३ शरद वली टौंकबहादुर ममनबहादुर खुला 

61.  ५५०२२७ शामलकराम पडडेल  ममनराम देवममर् खुला, अपाङ्ग 

62.  ५५००३२ मशवेन्द्रकुमार पासी केशवप्रसाद अलगु मधेसी, दमल  

63.  ६१०४५९ सन्तोष थारु जोधी ुल्सीराम महँगु खुला, आ.ज. 

64.  ६१००८५ सरस्व ा मज.एम. सन्तबहादुर लालबहादुर खुला, ममहला, आ.ज. 

65.  ६१०२३० सरोज हररजन शौंकरलाल रामफल दमल  

66.  ५५०६१२ मसजाना घ ी कृष्णबहादुर मशवलाल ममहला, आ.ज. 

67.  ६१०४४० सुमन ा पुन रोकामगर  देमवलाल पलबहादुर खुला, ममहला 

68.  ६१००८० सुमनल चडधरी मह ो छत्रधारी फागु आ.ज. 

69.  ६१०२१५ सुखि ा चडधरी रामलाल ममनराम ममहला, आ.ज. 

70.  ६१०४१५ ज्ञानु चडधरी रामनारायर् हररलाल ममहला 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवल । 

ब. क्र. नं. 
प्रयोगात्मक परीक्षा कायाक्रम  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 
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(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


