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बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 
 

लललित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ५२/०७९-८०, लिलत २०७९।०६।१२ 
  

लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (िुला तथा सिावेशी), नेपाल प्रशासन 

सेवा, सािान्य प्रशासन समहू, रा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पिको माग पि संख्या ५ (पााँच) का लादग 

लदपायल र िहेन्रनगर परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षामा सदममदलत भएका उममिेवारहरुको प्रथम र दितीय चरणको दलदित परीक्षाको 

प्राप् ताङ्कोको क ल योगको आरारमा िहेायको रोल नं. तथा नाम, थर भएका उममिेवारहरुलान नामको वणाान रमामान सार िहेायको दमदत 

र समयमा लोक सेवा आयोग, लदपायल कायाालय, लदपायलमा सञ् चालन हेने कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका 

लादग छनौट गने दनणाय भएकोले समबदन्द्रत सबैको जानकारीको लादग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
  

 

छनौट भएका उममिेवारले लोक सेवा आयोग लनयिावली, २०७९ को लनयि ४०(१) बमोदजम कमप्य टर सीप परीक्षण तथा 

अन्द्तरवाताा हेने दमदत भन्द्िा ७ (सात) दिन अगाव ैनेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र, शदैक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु सक्कल सदहत 

नक्कल २/२ (दुई/दुई) प्रदत, हालै दिचेको पासपोटा साइजको फोटो २ (दुई) प्रदत, िरिास्त फारामको पदहलो पाना २ (दुई) प्रदत र 

तेस्रो पाना १ (एक) प्रदत भरी पेश गन ाहेन र अन्द्तवाातााका दिन प्रवशेपत्र दलन तोदकएको समयभन्द्िा १ (एक) घण्टा अगाव ैसमबदन्द्रत 

कायाालयमा उपदस्थत हेन समेत यसै सचूनािारा जानकारी गराइन्द्छ ।  
 

 

सेवा, सिूह: नेपाल प्रशासन, सामान्द्य प्रशासन                  पद: नायब स ब्बा वा सो सरह                       शे्रणी: रा.प.अनं. 

प्रथम 

लल.प. सञ् चालन लिलत: २०७९/०२/२१ र २२                 नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, ब टवल 

कायाालय 
 

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

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

िाग पद सखं्या ३ १ -   १ - - - 

लितीय चरणको लल.प. िा. सलम्िललत 

सखं्या 
३७२ 

अन्तरवातााका लालग छनौट भएको सखं्या ६ ६ - १ - - - 

 

 

व.क्र.नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर 
बाबुको 

नाि 
बाजेको नाि 

छनौट भएको 

सिूह 

१.  830733 अप्सरा अर्ााल भण्डारी इन्द्रमणी भोजराज महिला 
२.  834411 अममत मतममल्ससना राजेन्द्रप्रसाद भवानीप्रसाद खलुा 
३.  770854 अशोक न्द्र्ौपाने प्रभनुाथ दाताराम खलुा 
४.  834125 हकरण कुमारी बोिरा जोगबिादरु गोरे महिला 
५.  771105 चेतनकुमार अमिकारी भल्िराम देवीराम खलुा 
६.  830053 ज्र्ोती कुमारी बोिरा नरबिादरु प्रमेबिादरु खलुा, महिला 
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बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 

व.क्र.नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर 
बाबुको 

नाि 
बाजेको नाि 

छनौट भएको 

सिूह 

७.  830575 पावाती जोशी मदनराज मनोरथ महिला 
८.  830469 परेुन्द्र हवष्ट प्रकाश मोिनदेव खलुा 
९.  830154 प्रभ ुमितो रघमुबर इन्द्रासन मिेशी 
१०.  771646 मबरबिादरु ठगनु्ना परमले मनवुा खलुा 
११.  831436 रेखा भण्डारी भोजबिादरु मनबिादरु महिला 
१२.  771034 शममाला कुमारी मसजापती सन्द्र्ासी मिारुप महिला 

 

अन्तरवाताा हुने स्थान: लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, दिपायल । 

अन्तरवाताा कायाक्रिको लिलत र सिय: 

लिलत व.क्र.नं. सिय 

दमदत २०७९।०७।१७ गते १-६ दिनको ३:०० बजे 

दमदत २०७९।०७।१८ गते ७-१२ दबहान ११:०० बजे 

 

नोट: कम्प्यटुर सीप परीक्षण यस कायाालयको सचूना नं. ५५/०७९-८० मिमि २०७९।०६।१२ िा उल्लेख भएबिोमिि हुनेछ ।  

 

 

 

 
 

(दवजय क मार रमतेल)                                         (बालकृष्ण पौडेल)                               (ध्यान क मार थापा) 

   कमप्य टर अपरेटर                                              शािा अदरकृत                                        उपसदचव 
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