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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ७३ /०७९–८०,  लिलत २०७९/६/१४ 

लोक सेवा आयोग¸ बुटबल कायाालयको देहायको ववज्ञापनमा वलइएको वलखित परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरू मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदवारहरू उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको 

लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । कम्प्युटर र सीप परीक्षर् र 

अन्तरवातााको लावग छनौटर  भएका उिेदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनति शैलक्षक योग्यता 

यलकन हुने समू्पणा प्रिाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र दरखास्त फारािको प्रथि पाना २ प्रलत र तृतीय पाना 

१ प्रलत भरी कम्प्युटर सीप परीक्षण हुने लिलत भन्दा ७ लदन अलि आयोगको बुटबल कायाालयिा उक्त प्रमार्पत्रहरूको 

प्रवतवलपी उिेदवार आफैले प्रमावर्त गरी रूजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता तथा अन्य आवश्यक 

कागजातको प्रमार्पत्रहरू नपुयााएमा जुनसुकै बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनौटर  भएका उिेदवारहरूले देहायको स्थान, वमवत र 

समयमा हुने  अन्तरवाताा वदन आउँदा मावथ उले्लखित सक्कल कागजात र प्रवेशपत्र वलई १ (एक) घण्टा अगावै आयोगको बुटर बल 

कायाालयमा अवनवाया उपखस्थत हुनु पनेछ । कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको लदन सावाजलनक लबदा पना गमिा पलन 

उक्त कायाक्रि यथावत् सञ्चालन हुनेछ । 

 साथै मकीकृत रुपिा सञ्चालन हुने कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी कायाक्रि यस कायाालयको लिलत 

२०७९।६।१४ को सूचना नं. ७७/०७९-८० सिेत हेनुाहुन अनुरोध छ। 

सेवााः  न्याय सिूहाः   न्याय/सरकारी ववकल पदाः  नायब सुब्वा वा सो सरह शे्रणी: रा.प.अनं. प्रथम (अप्राववविक) 

लल.प. संचालन लिलत: २०७९।२।२१ र २५ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, पोिरा कायाालय। 

 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  610227 अवनल रोकाया बमाबहादुर चन्द्रराम िुला, वप.के्ष. 

2.  550633 अखम्बका पाठक युवराज बेवर्मािव मवहला 

3.  553054 इन्दु   पररयार देवबलाल मनबहादुर दवलत 

4.  550866 ओमचन्द्र ववष्ट देवीलाल टेर कबहादुर वप.के्ष. 

5.  550447 कृष्ण  प्रसाद  भट्टराइा गोकर्ा ववषु्णप्रसाद िुला 

6.  610083 केशव राज जोशी वदपकराज हका देव वप.के्ष. 

लवज्ञापन नं. .../७७-७८ १३८०२ १३८०३ १३८०४ १३८०५ १३८०६ १३८०८ 

लकलसि खुला िलहला आ.ज. िधेसी दललत  लप.के्ष. 

िाग पद संख्या ८ १ १ ३ १ १ 

ललखखत परीक्षािा सखम्मललत संख्या १९० 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको 

लालग छनौट भमको संख्या 
१३ ५ ४ ४ ४ ८ 

पादी पोिरा 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

7.  610218 िेमराज शाही गजबहादुर केवलबहादुर िुला, वप.के्ष. 

8.  550473 छत्र बहादुर थापा पृथबहादुर रामप्रसाद आ.ज. 

9.  551059 वजवन नेपाली रेमबहादुर विले िुला, दवलत 

10.  550934 वजवन पौिेल नवराज छववलाल िुला 

11.  556281 वटर का राम लम्तरी मगर रूपबहादुर श्रीमान आ.ज. 

12.  612047 वदपक जंग पररयार चेताराम मर्ीभद्र दवलत 

13.  611309 देवीलाल थापा नरबहादुर चन्द्रबहादुर िुला, वप.के्ष. 

14.  554040 नवबन  शमाा गोववन्द लालभक्त वप.के्ष. 

15.  550842 वनरज  पन्त हररदत्त पे्रमलाल िुला 

16.  610759 पत्र बहादुर िि्का रामबहादुर माथबर िुला 

17.  610184 पुष्प ओली होमबहादुर गोविान िुला 

18.  551323 प्रवबन कुमार महतो उवतमलाल रघुनाथ मिेशी 

19.  611529 प्रसुना  आचाया तुलसीराम चेतलाल मवहला 

20.  556000 वबजुला के्षत्री नरबहादुर लालबहादुर मवहला 

21.  610622 वभम बहादुर शाही जंगबहादुर मानबहादुर िुला, वप.के्ष. 

22.  550610 मक्कर बहादुर िि्का दलवजत नौसेरी वप.के्ष. 

23.  610169 रमेश  कोईराला जयराम भरतराज िुला 

24.  554028 राकेश कुमार साह  सोनी रामनाथ  लालबहादुर साह मिेशी 

25.  555912 रामा शंकर ठाकुर मदेशर रामशे्रष्ठ मिेशी 

26.  550721 ररमान  वसंह पुन मगर िेमबहादुर िण्डबहादुर आ.ज. 

27.  555426 लाल मर्ी वघवमरे वमप्रसाद ििानन्द िुला 

28.  610021 ववकास वब. क. बलबहादुर ववरबहादुर दवलत 

29.  550414 शारदा वज. सी. देवीबहादुर विलबहादुर िुला, मवहला 

30.  555832 संजय प्रसाद यादव नागेन्द्रप्रसाद ब्रह्मदेव मिेशी 

31.  555852 वसता घती मेिबहादुर िमबहादुर आ.ज. 

32.  555659 सुवनता भण्डारी नोखिराम लोकबहादुर मवहला 
 

अन्तरवाताा हुने स्थानाः - लोक सेवा आयोग बुटवल कायाालय¸ बुटवल 

वलखित परीक्षाबाटर  छनौटर  भएका मावथ उले्लखित सबै उिेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रम वनम्नानुसार संचालन हुने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ । 

लिलत वणाानुक्रि  सिय  लिलत वणाानुक्रि  सिय 

२०७९।७।१७ 

१ - ६ वदनको ११:०० बजे 
२०७९।७।१८ 

१९ - २५ वदनको ११:०० बजे 

७ - १२ वदनको १:०० बजे २६ - ३२ वदनको १:०० बजे 

१३ - १८ वदनको ३:०० बजे    

 

 
 

............................... .................................. ................................. 

(जनकप्रसाद िनाल) (टंर कप्रसाद प्ी) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाँर) 

नायब सुब्वा शािा अविकृत उप-सवचव 


