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सूचना न.ं :८९/०७९-८०, िमित : २०७९/१०/२८ 
िलिखत परी ाको नितजा स ब धी सूचना  । 

 

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायालयको दहेायका िव ापनमा िलइएको िलिखत परी ामा सि मिलत उ मदेवारह  म ये 

वणानु मानसुार देहायका रोल न.ं तथा  नाम थर भएका उ मदेवार उ ीण भई क यटुर सीप परी ण र अ तवाताको लािग 

छनौट भएको वहेोरा स बि धत सबैको जानकारीको लािग यो सचूना काशन ग रएको छ । क यटुर सीप परी ण र 

अ तवाताको लािग छनौट भएका उ मदेवारह ले पासपोट साइजको फोटो २ ित, आव  यक यनूतम यो यता यिकन हने 

स पणू माणप  तथा अ य आव यक कागजातह  र दरखा त फारामको थम र ततृीय पाना २/२ ित भरी यो सचूना 

काशन भएको िमितले ७ (सात) िदन िभ  आयोगको बुटवल कायालयमा उ  माणप ह को ितिलिप उ मदेवार 

आफैले  मािणत गरी ज ुगराउन ु पनछ । आव  यक  यनूतम यो यता तथा अ य आव यक कागजातको माणप ह  

नपु  याएमा  जनुसकैु बखत दरखा त र  हनेछ । छनौट भएका उ मदेवारले दहेायको थान, िमित र समयमा हने अ तवाता 

िदन आउँदा मािथ उि लिखत स कल कागजात र वशेप  िलई १(एक) घ टा अगावै आयोगको बुटवल कायालयमा 

अिनवाय उपि थत हनपुनछ । क यटुर सीप परी ण र अ तवाताको िदन सावजिनक िवदा पन गएमा पिन उ  काय म 

यथावत स  चालन हनेछ । 
 

सेवा/ समहू – नेपाल शासन/ सामा य शासन        पद – नायव सु बा वा सो सरह       ेणी – रा.प. अन.ं थम       
िल. प. स  चालन िमित: २०७९/०३/२५ र २६ गते          नितजा काशन गन कायालय : लोक सेवा आयोग, सुखत ।        

िव ापन नं........०७८-७९ १३८०१ १३८०२ १३८०३ १३८०४ १३८०५ - 
िकिसम : खलुा मिहला आ.ज. मधेशी दिलत - 
माग पद सं या : ८ ३ २ १ १ - 
िलिखत परी ामा सि मिलत सं या : ७९७ 
क यटुर सीप परी ण र अ तवाता लािग छनौट भएको 
सं या : 

१४ ६ ६ - ५ - 

 

व. .नं. रोल नं. उ मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
१ 610237 अनपु ढकाल  िनम साद  चडुामणी  खलुा 
२ 553174 आन द सनुार ह रलाल  एब न े दिलत 
३ 552382 उशा गौतम आचाय घन याम  दिेवद   मिहला 
४ 550032 कृ ण गौतम चोलान द  पद पाणी  खलुा 
५ 611543 कृ ण िब .क.  ड बर  राम साद  दिलत 
६ 552212 गंगा भसुाल  केशवराज कमलापित मिहला 
७ 555028 गौरीबहादरु ओली शा तबहादरु  बहादरु  खलुा 
८ 553070 िचर जीवी पौडेल माधव साद  ेमलाल  खलुा 
९ 550764 त मा िव .क.  चाम ू जुठे दिलत 
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व. .नं. रोल नं. उ मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
१० 553236 दगुबहादरु घत  ेमबहादरु  भोटबहादरु  आ .ज.  
११ 554748 ने साद चापागाई ं िहमलाल  िटकाराम  खलुा 
१२ 610210 ने लाइज िव .क.  कृते  पस  खलुा, दिलत 
१३ 553101 ितक पराजलुी  दोण साद  टोपलाल  खलुा 
१४ 550601 भा भतुल  पु षो म  द डपाणी  मिहला 
१५ 551920 बस ती पो ेल पौड्याल थाने र  टेकाधर  मिहला 
१६ 552463 मनबहादरु प रयार काले  गमुाने खलुा, दिलत 
१७ 611594 महशेकुमार था   रामगोपाल  िव ाम  आ .ज.  
१८ 553898 िमलन रजाल पदम साद  पोमनारायण  खलुा 
१९ 611602 मोहनबहादरु थापामगर िहराबहादरु  कणबहादरु  आ .ज.  
२० 550852 रमा पौड्याल  हमलाल  ह र साद  मिहला 
२१ 610329 रिव नाथ था  राम साद खिुशराम आ .ज.  
२२ 550231 िवनोद पौडेल रामनाथ िललाधर खलुा 
२३ 550028 शा ता पौडेल मिणराम चेतनारायण मिहला 
२४ 610974 िशवराज िगरी ढकुलिसंह  खमुान  खलुा 
२५ 550511 शेरबहादरु के.सी. खोडस रेक खलुा 
२६ 552163 स तोष खड्का पदमबहादरु  थमनबहादरु खलुा 
२७ 551957 सि दप आचाय केशवराज  चेतनारायण  खलुा 
२८ 611301 सकु लाल घत  टंकबहादरु ड मरबहादरु आ .ज.  
२९ 553650 मिृत गु  दबेे बहादरु  आसबहादरु  आ .ज.  

 

क युटर सीप परी ण र अ तवाता  हने थान, िमित र समय : 
थान : लोक सेवा आयोग, बुटवल कायालय, बुटवल  । 

क युटर सीप परी ण : लोक सेवा आयोग, सखुत कायालयको सचूना नं. ९२/०७९-८० बमोिजम हने वहेोरा 

जानकारी गराइ छ । 

व. .नं. 
अ तवाता काय म 

म त समय 

1-6 2079/११/१६ वहान ११:०० बजे 
7-1२ दनको २:०० बजे 
१३-१८ 2079/११/१७ वहान ११:०० बजे 
 
 
(नवराज रमाल)                            (िमलन राई)      (पणूमान े  ठ) 
  नायव सु वा                           शाखा अिधकृत         उप सिचव 

व. .नं. 
अ तवाता काय म 

म त समय 

१९-२४ 2079/११/१७ दनको २:०० बजे 

२५-२९ 2079/११/१८ वहान 11:०० बजे 
 


