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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ७४ /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  प्रशासन सिूहाः   सामान्य प्रशासन पदाः  नायब सुब्वा वा सो सरह शे्रणी: रा.प.अनं. प्रथम (अप्राववविक) 

लल.प. संचालन लिलत: २०७९।२।२१ र २२ 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.  611577 अनुप ढकाल  वनमप्रसाद चुडामर्ी िुला 

2.  550136 अवमत दास कथववनया बवलराम नन्दलाल मिेशी 

3.  556678 आवशष  पौडेल  टेर कराज घनश्याम िुला 

4.  553054 इन्दु   पररयार देवबलाल मनबहादुर दवलत 

5.  553699 उशा गौतम आचाया घनश्याम देववदत्त मवहला 

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

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

िाग पद संख्या १५ ४ ४ ३ १ १ 

ललखखत परीक्षािा सखम्मललत संख्या १०७७ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको 

लालग छनौट भमको संख्या 
२४ १५ ११ ७ ७ ९ 

पादी पोिरा 
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6.  551126 ऋवष राम वघवमरे वशवलाल बलराम िुला 

7.  555358 ओम प्रकाश ववश् वकमाा रामबहादुर रुद्रवबर दवलत 

8.  550847 कमला वघवमरे वतलकराम वभमलाल मवहला 

9.  610218 िेमराज शाही गजबहादुर केवल वप.के्ष. 

10.  611458 चन्द्रकला वतवारी चुडामर्ी डण्डपानी िुला, मवहला 

11.  551122 वचत्र प्रसाद योगी सुन्दरलाल वहरानाथ िुला 

12.  610346 जनक वड. सी. नरबहादुर वचत्रबहादुर िुला 

13.  551059 वजवन नेपाली रेमबहादुर वडले दवलत 

14.  555965 जुनकुमारी बुढामगर रासबहादुर िनलाल मवहला, आ.ज. 

15.  610220 टेर क बहादुर रोकाय सेरबहादुर चन्द्रवसं िुला 

16.  552793 टर ोप बहादुर गुरुङ वगरबहादुर भक्तबहादुर आ.ज. 

17.  610250 तीथा कुमारी घती मगर वपमलाल काले आ.ज. 

18.  552495 वदपवशका ओली राना नरबहादुर तुलवसं िुला, मवहला, आ.ज. 

19.  550041 दुगा बहादुर घवता पे्रमबहादुर भोटर बहादुर आ.ज. 

20.  611471 देवराज जैसी वबषु्णऋवष िनकृष्ण वप.के्ष. 

21.  551336 िमा लाल शमाा  कृष्णभक्त ओमनाथ िुला, वप.के्ष. 

22.  550151 नरेश  बहादुर  आले मगर  मानबहादुर वभमबहादुर आ.ज. 

23.  556128 नरेश घती मगर कृष्णबहादुर तनबहादुर आ.ज. 

24.  554040 नबिन शर्ाा  गोविन्द लालभक्त वप.क्षे. 
25.  554093 पूर्ा बहादुर बसे्नत िड्गबहादुर हका बहादुर िुला 

26.  550928 प्रवतक्षा िनाल हररप्रसाद टर ामनारायर् मवहला 

27.  551739 वप्रयंका  भट्ट प्रमानन्द कृष्णानन्द िुला, मवहला 

28.  552503 पे्रमा  िनाल रुद्रप्रसाद वबशािर िुला, मवहला 

29.  611450 वबक्की गुप्ता राजकुमार महादेबप्रसाद मिेशी 

30.  610622 वभम बहादुर शाही जंगबहादुर मनबहादुर िुला, वप.के्ष. 

31.  555789 मदन भण्डारी नन्दलाल गोववन्दप्रसाद िुला 

32.  556039 वमन बहादुर वव. क. यमबहादुर ऐतवबर दवलत 

33.  553682 वमम राज जैसी कर्ाप्रसाद जग्गीप्रसाद िुला, वप.के्ष. 

34.  550533 मो. गुलाम रब्बानी अंसारी सराजुवदन इवद्रस मिेशी 

35.  555774 रमा  पौड्याल  हुमलाल हररप्रसाद मवहला 

36.  551373 रवव न्यौपाने चन्द्रप्रसाद  िमाराज िुला 

37.  552632 राकेश कुमार ठाकुर िुरुव रघुवन मिेशी 

38.  553887 राजन कुर्ार भार् राजेन्रलाल रार्लाल वप.क्षे. 
39.  555657 राजेन्द्र पौडेल ओमनाथ रमानाथ िुला 

40.  550786 ररजा ज्ञवली वतवारी मर्ीकुमार भानुभक्त िुला, मवहला 
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41.  550721 ररमान  वसंह पुन मगर िेमबहादुर डण्डबहादुर आ.ज. 

42.  555426 लाल मर्ी वघवमरे वमप्रसाद िडानन्द िुला 

43.  610517 लोक राज भण्डारी  इन्द्रलाल चन्द्रमर्ी िुला 

44.  610021 ववकास वव.क. बलबहादुर वबरबहादुर दवलत 

45.  610075 ववमला घवतामगर टंर कबहादुर डम्बरबहादुर िुला, मवहला, आ.ज. 

46.  610580 ववषु्ण बहादुर वगरी मानबहादुर वबिे वप.के्ष. 

47.  610063 ववषु्ण राज बुढा मकरबहादुर जयराम वप.के्ष. 

48.  611531 शमसुल  हक  िाँ जावहर गनीमोहिद िुला, मिेशी 

49.  556083 शवश भट्ट अविनीकुमार जगरनाथ मिेशी 

50.  550414 शारदा वज. सी. देवीबहादुर वडलबहादुर िुला, मवहला 

51.  551031 वशव कुमार चौिरी रामप्रसाद रामहषा मिेशी 

52.  612009 वशवराज वगरी ढकुलवसंह िुमान िुला 

53.  610768 श्रवन कुमार वुढामगर लक्ष्मीप्रसाद टेर कबहादुर आ.ज. 

54.  550891 सपना पाणे्ड रर्बहादुर वकमबहादुर मवहला 

55.  553913 वसता पोिरेल दुगाादत्त  तेजनारायर् मवहला 

56.  555659 सुवनता भण्डारी नोखिराम लोक बहादुर मवहला 

57.  550969 सुरेन्द्र  बहादुर  थारु  वदपबहादुर िुन्ता आ.ज. 

58.  550344 सुरेश बराली वहमलाल िडे दवलत 

59.  556205 ज्ञानेन्द्र वव.क. वदलबहादुर चतुर दवलत 
 

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। १८ गते १ - ६ वदनको ३:०० बजे  

२०७९।७। २० गते 

२५ - ३० वदनको ११:०० बजे 

२०७९।७। १९ गते 

७ - १२ वदनको ११:०० बजे  ३१ - ३६  वदनको १:०० बजे 

१३ - १८ वदनको १:०० बजे  ३७ - ४२ वदनको ३:०० बजे 

१९ - २४ वदनको ३:०० बजे  

२०७९।७। २१ गते 

४३ – ४८ वदनको ११:०० बजे 

    ४९ - ५४ वदनको १:०० बजे 

    ५५ - ५९ वदनको ३:०० बजे 

 

 

 

 
 

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

(जनक प्रसाद िनाल) (टंर कप्रसाद पन्थी) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाँर) 

नायब सुब्वा शािा अविकृत उप-सवचव 


