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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन 
 

सूचना नं. ८८/०७७-७८ लमलत २०७८/३/३१ गते 

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालयको वव.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह र 

सरकारी वककल समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (अप्राववविक), नायब सुब्बा वा सो सरहको पदको तपवसलमा उले्लखखत माग पद संख्याका 

लावग वमवत २०७६/११/२४ गते संचावलत प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा भर्ा  वितीय चरणको वलखखत परीक्षामा दाङ र बुटवल परीक्षा 

केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरूमधे्य पवहलो चरणको प्रथम पत्र र दोश्रो चरणको वितीय र तृतीय पत्रको वलखखत परीक्षामा उत्तीणा भएका 

उिेदवारहरूको कूल प्राप्तांांकका आिारमा वणाानुरमानुसार देहायका रोल नं. तथा नामथर भएका उिेदवारहरूलार्ा  देहायका वमवत र 

समयमा लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवलमा संचालन हुने कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरवातााका लावग छनौट गने 

वनणाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

छनौट भएका उिेदवारहरूले अन्तरवाताा वदन आउँदा हालै खखचेको पासपोटा सार्जको फोटो २ प्रवत, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र, 

शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र लगायत आवश्यक नू्यनतम योग्यता एवकन हुने समू्पणा कागजातहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, 

दरखास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रवत र तेश्रो पाना भरी प्रवेशपत्र वलर्ा  तोवकएको समयभन्दा १(एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हुने 

कायाालयमा उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनािारा जानकारी गरार्एको छ।  

 

सेवा, समूह – न्याय, न्याय र सरकारी वककल पद – नायब सुब्बा वा सो सरह शे्रणी – रा.प.अनं.प्रथम 

वल.प. सञ्चालन वमवतिः  २०७७/९/२६ र २७ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयिः  लोक सेवा आयोग, काठमाड  ंकायाालय  

ववज्ञापन नम्बरिः  ............/०७६-७७ १३८०२ १३८०३ १३८०४ १३८०५ १३८०६ १३८०७ 

वकवसमिः  खुला मवहला आ.ज. मिेशी दवलत अपांग 

माग पद संख्यािः  १६ ५ ४ २ १ १ 

वलखखत परीक्षामा सखिवलत संख्यािः  २०३ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताा लावग 

छनौट भएको संख्यािः   
२४ १० ९ ३ १ ३ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट भएको समूह 

1 551295 अखबिका पाठक यवुराज िेणीमाधव महिला 
2 550979 आशा शे्रष्ठ शंकरकुमार टेकििादरु महिला, आ.ज. 
3 610338 र्ाश्वर उपाध्याय लक्ष्मण मखणराज खलुा 
4 551098 र्ाश्वरीप्रसाद खनाल खलगन्द्रप्रसाद कमलापलत खलुा 
5 556912 केशवकुमार सारु मलनराम नरििादरु आ.ज. 
6 612153 गणेश के. सी. कुले िधेु खलुा 

अनामनगर, काठमाडौं 
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ब.क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट भएको समूह 

7 551807 गोहवन्द्द राना दलििादरु िर्ाििादरु आ.ज. 
8 557303 चन्द्रप्रकाश पाण्डे ढुण्डीराज चेतनारायण खलुा 
9 550614 छत्रििादरु थापा पथृििादरु रामप्रसाद आ.ज. 
10 556838 झहवन्द्र भट्टरार्ा ममुलाल कासीराम अपाङ्ग 

11 550748 लडला राना िमुलाल खड्कलसंि महिला, आ.ज. 
12 551622 दगुााप्रसाद न्द्यौपान े तारानाथ लोकनाथ खलुा 
13 550625 देवीराम िन्द्जाडे खडानन्द्द खखमानन्द्द खलुा 
14 610893 नेत्रमाया राउत खशवराम कणाििादरु महिला 
15 610919 पंख हवश्वकमाा पनुे चाउरे खलुा, दललत 

16 553334 पहवत्रा राना िले जगे आ.ज. 
17 554522 परुुर्ोत्तम न्द्यौपान े आददप्रसाद कृष्णदत्त खलुा 
18 610292 प्रकाश शािी सक्कर िस्त ु खलुा 
19 555564 प्रलतमा शे्रष्ठ रामििादरु दगुााप्रसाद महिला, आ.ज. 
20 554300 प्रमेराज भसुाल लडल्लीराज तोयाराम खलुा 
21 550103 लिन्द्द ुखनाल पदमराज टुकनारायण महिला 
22 612085 लिष्ण ुखड्का निराज जोख ु खलुा 
23 610031 मनििादरु पनु लालििादरु काल ु आ.ज. 
24 610337 मन ुशे्रष्ठ कोमल छहवलाल खलुा, आ.ज. 
25 611194 मोलतराम ओली दररभान खड्किीर खलुा 
26 551088 रमेश पौडेल उपाध्याय शेर्कान्द्त मखुिराम खलुा 
27 553984 रमेशकुमार मितो हवष्णदेुव गंगार्ा खलुा, मधेशी 
28 550426 रामचन्द्र खनाल हवष्णपु्रसाद घनश्याम खलुा 
29 550671 लालप्रसाद अयााल मिेश्वर शोभाखर खलुा, अपाङ्ग 

30 557081 लललामखण नेपाल ध्रवुप्रसाद परुुर्ोत्तम खलुा 
31 551607 शरेुसप्रसाद भन्द्डारी चन्द्रलाल ददनमणी खलुा 
32 555822 श्यामसनु्द्दर यादव मोतीलाल स्वरूपलाल मधेशी, अपाङ्ग 

33 610575 सबझना सवेुदी खेमराज परुुर्ोत्तम महिला 
34 550686 सरस्वती खघलमरे पद्मलाल िालानन्द्द महिला 
35 553355 सरोज खज.सी. चन्द्रििादरु यामििादरु खलुा 
36 554939 सालित्रा अयााल यामप्रसाद चन्द्रलाल खलुा, महिला 
37 550331 लसलसाया न्द्यौपान े घनश्याम काखशराम खलुा, महिला 
38 610408 सजुन गौतम गरुुप्रसाद कााँखशराज खलुा 
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ब.क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट भएको समूह 

39 557420 सधुााँश ुलतवारी भोला अजुान मधेशी 
40 554302 समुन ढकाल िािलुाल लतथाराज खलुा 

 

कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा र अन्तरवाताा हुने स्थान र मिमत :-  

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवल। 

कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षााः एकीकृत रूपिा सचंालन हुने कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा लोक सेवा आयोग, काठिाडौं 

कायाालयको मिमत २०७८/३/३१ को सचूना नं. ९२/०७७-७८ बिोमिि हुनेछ।  

अन्तरवाताा कायाक्रम 
 

कमकत वर्ाानुक्रम नम्वर अन्तरवाताा हुने समय 

२०७८/५/१४ 
१-७ वबहानको ११:०० बजे 

८-१४ वदनको २:००  बजे 

२०७८/५/१५ 
१५-२१ वबहानको ११:००  बजे 

२२-२८ वदनको २:००  बजे 

२०७८/५/१६ 
२९-३५ वबहानको ११:००  बजे 

३६-४० वदनको २:००  बजे 
 

पुनश् चः   अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायारम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  

 
 
 
 
........................  ............................ ......................... 
 (अलभराज डााँगी)  (लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) (चन्द्रकान्द्त लनरौला)  

 शाखा अलधकृत  शाखा अलधकृत     उपसखचव 
 


