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लललित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १०६/०७९-८०, लिलत २०७९।१०।२७ 

  

लोक सेवा आयोग सुिेत कायाालयको ववज्ञापन नं. १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (िुला तथा सिावेशी), नेपाल 

प्रशासन सेवा, सािान्य प्रशासन समहू, रा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वलवित परीक्षामा 

सवममवलत उममेदवारहरु मध्ये वणाानकु्रमानसुार दहेायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवारहरु उत्तीणा भई कम्यटुर 

सीप परीक्षण र अन्तरवातााका लावग छनौट भएको व्यहोरा समबवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको 

छ । छनौट भएका उममेदवारहरुले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, आवश्यक न्यनूतम योग्यता यवकन हुने समपणूा प्रमाणपत्र 

तथा अन्य आवश्यक कागजातहरु र दरिास्त फारामको प्रथम र ततृीय पाना २/२ प्रवत भरी यो सचूना प्रकाशन भएको 

वमवतले ७ (सात) वदनवभत्र लोक सेवा आयोग सुिेत कायाालयमा उक्त प्रमाणपत्रहरुको प्रवतवलवप उममेदवार आफैले 

प्रमावणत गरी रुज ूगराउन ुपनेछ ।  

छनौट भएका उममेदवारले दहेायको स्थान, वमवत र समयमा हुने अन्तरवाताा वदन आउँदा मावथ उवललवित सक्कल कागजात 

र प्रवेशपत्र वलई अन्तरवाताा हुने समयको १(एक) घण्टा अगावै लोक सेवा आयोग, सुिेत कायाालयमा उपवस्थत हुनपुनेछ । 

कम्यटुर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत सञ् चालन हुनेछ ।  
 

सेवा, सिूह: नेपाल प्रशासन, सामान्य प्रशासन                      पद: नायब सबु्बा वा सो सरह 

शे्रणी: रा.प.अनं. प्रथम (अप्राववविक)                                 लललित परीक्षा सञ् चालन लिलत: २०७९।०३।२५ र २६  

नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय 
 

लवज्ञापन नं. १४७५१ १४७५२ १४७५३ १४७५४ - - - 

लकलसि िुला िलहला आ.ज. िधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद संख्या ७ २ २ १ - - - 

लल.प. िा सलम्िललत संख्या ५३० 

अन्तरवातााका लालग छनौट 

भएको संख्या 
११ ६ ५ १ - - - 

 

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

1.  651185 उवमालाकुमारी शाही मानबहादरु नवलवसंह िलुा, मवहला 

2.  653202 कमल ररजाल पदमबहादरु िड्कबहादरु िलुा 

3.  651145 कलमबहादरु महतारा जोगीराम सेते महतारा िलुा 

4.  650082 गणशेबहादरु रानामगर दलबहादरु वतलववर आ.ज. 

5.  653248 वगता चन्द टेकबहादरु चन्द दवे ुचन्द मवहला 

6.  652085 गोपालप्रसाद न्यौपाने हररप्रसाद तलुाराम िलुा 

http://www.psc.gov.np/
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7.  653031 गौराकुमारी सनुािरीमगर पणूाबहादरु वतलबहादरु आ.ज. 

8.  650055 वचत्राकुमारी काकी कलमबहादरु सवुाने मवहला 

9.  651658 िमाराज परुी वचरञ्जीवव ववष् णदुवे िलुा 

10.  653027 नगेन्रबहादरु मसााङ्गी नरबहादरु श्रीबहादरु आ.ज. 

11.  651467 नन्दराम के.सी. पहलवसंह इन्रमणी िलुा 

12.  650519 नरेश चौिरी हररलाल रामऔतार आ.ज. 

13.  651152 नववनप्रसाद ओझा मािवप्रसाद पणुाानन्द िलुा 

14.  650853 प्रकाश भसुाल इन्रलाल लक्ष्मीनारायण िलुा 

15.  650342 प्रभा रेग्मी लोकबहादरु रणबहादरु मवहला 

16.  652929 वबमला शाह उद्वबबहादरु गोरिबहादरु मवहला 

17.  651061 महशेप्रसाद यादव गजीन्र कुलवदप मिेसी 

18.  651643 वमलनप्रसाद न्यौपाने चन्र मवन िलुा 

19.  651304 यमबहादरु रावमजाल लालबहादरु गनुबहादरु आ.ज. 

20.  650498 शंकरबहादरु रावत रातो रामे िलुा 

21.  650447 सवबता रावत वडवललबहादरु लोकबहादरु मवहला 

22.  710007 हररशदत्त भट्ट बलदवे अन्तराम िलुा 
 

कम््युटर सीप परीक्षण: यस कायाालयको सचूना नं. १०८/०७९-८०, मिमि २०७९।१०।२७ को सचूना बिोमिि हुने 

व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।  

अन्तरवाताा हुने स्थान: लोक सेवा आयोग, सरु्खेि कायाालय 

लिलत र सिय: 

लिलत व.क्र.नं. सिय  लिलत व.क्र.नं. सिय 

२०७९।११।१६ 
१-६ ववहान ११:०० बजे 

२०७९।११।१७ 
१३-१८ ववहान ११:०० बजे 

७-१२ वदनको २:०० बजे १९-२२ वदनको २:०० बजे 

 

 

 

  (बालकृष्ण पौडेल)                                            (बवरप्रसाद दहाल)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    शािा अविकृत                                                केन्रीय प्रवतवनवि                                        उपसवचव 

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

