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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन 
 

सूचना नं. ८९/०७७-७८ लमलत २०७८/३/३१ गते 

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

प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम ्ेीी (अप्रावववकक), नायब सु्ा वा सो सर को पदको तपवसलमा उले्लखखत माग पद संख्याका लावग 

वमवत २०७६/११/२४ गते संचावलत प्रथम चरीको परीक्षामा उत्तीीा भर्ा  वितीय चरीको वलखखत परीक्षामा दाङ र बुटवल परीक्षा केन्द्रबाट 

सखिवलत उिेदवार रूमधे्य पव लो चरीको प्रथम पत्र र दो्ो चरीको वितीय र तृतीय पत्रको वलखखत परीक्षामा उत्तीीा भएका 

उिेदवार रूको कूल प्राप्ांकका आकारमा वीाानुक्रमानुसार दे ायका रोल नं. तथा नामथर भएका उिेदवार रूलार्ा  दे ायका वमवत र 

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

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

छनौट भएका उिेदवार रूले अन्तरवाताा वदन आउँदा  ालै खखचेको पासपोटा सार्जको फोटो २ प्रवत, नेपाली नागररकताको 

प्रमाीपत्र, शैवक्षक योग्यताको प्रमाीपत्र लगायत आवश्यक नू्यनतम योग्यता एवकन हुने समू्पीा कागजात रुको सक्कल सव त नक्कल २/२ 

प्रवत, दरखास्त फारामको पव लो पाना २ प्रवत र ते्ो पाना भरी प्रवेशपत्र वलर्ा  तोवकएको समयभन्दा १(एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हुने 

कायाालयमा उपखथथत हुनुपने व्य ोरा समेत यसै सूचनािारा जानकारी गरार्एको छ।  

 

सेवा, समू  – प्रशासन, सामान्य प्रशासन पद – नायब सुब्बा वा सो सरह ्ेीी – रा.प.अनं.प्रथम 

वल.प. सञ्चालन वमवतिः  २०७७/९/२६ र २८ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयिः  लोक सेवा आयोग, काठमाड  ंकायाालय  

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

वकवसमिः  खुला मव ला आ.ज. मकेशी दवलत अपांग 

माग पद संख्यािः  १२ ३ २ २ १ १ 

वलखखत परीक्षामा सखिवलत संख्यािः  ५५६ 

कम्प्युटर सीप परीक्षी र अन्तरवाताा लावग 

छनौट भएको संख्यािः   
२९ ९ ९ ६ ५ ४ 

 

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

1 611830 अमर के.सी.  यबुराज नोजबहादरु खलुा 
2 551246 आकाशराज शाह कृष्णबहादरु उदयबहादरु खलुा 
3 552358 इजरायल अन्सारी यनुसु काददर मधेशी 
4 551118 ओमप्रकाश न्यौपान े गेणशचन्र कृपाराम खलुा 
5 550781 कृष्णाकुमार सहनी  सरेुश चन्दर मधेशी 
6 553307 केशब पन्थ तलु्सीराम प्रमेनारायण खलुा 

अनामनगर, काठमाडौं 
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7 550582 केशबप्रसाद फुल्देल लगमनाथ नन्दराम खलुा 
8 557057 केशवराज पौडेल हररप्रसाद थानेश्वर खलुा 
9 550556 कौशलकुमार लसंह  खिनकु बेचन आ.ज. 
10 557167 खलगराम घती मगर तालबहादरु भोटबहादरु खलुा, आ.ज. 
11 550506 खवुवराम पोख्रले गंगाराम फसुाराम अपाङ्ग 

12 611217 गीतादेवी पौडेल हरीप्रसाद हरीदत्त मवहला 
13 550161 गडु्ड ुकोरी घरभरण तलु्सी दललत 

14 554319 चन्रपाल कुमी (चौधरी) हररलाल हररराम मधेशी 
15 551336 खजतबहादरु सनुार धनबहादरु खड गबहादरु खलुा, दललत 

16 550710 डम्मरबहादरु बढुा वीरबहादरु प्रमेबहादरु खलुा 
17 551622 दगुााप्रसाद न्यौपान े तारानाथ लोकनाथ खलुा 
18 550625 देवीराम बन्जाडे खडानन्द खखमानन्द खलुा 
19 551682 धलनश्वर पौडेल िववलाल लडलाराम खलुा 
20 556501 धमादत्त उपाध्याय टीकाराम देवीप्रसाद खलुा 
21 611721 नरेन्रकुमार घती मगर हेतराम लतलकराम खलुा, आ.ज. 
22 556475 नारायणप्रसाद गैरे ऋषीराम लनलकण्ठ खलुा 
23 551182 लनमाल लबष्ट नन्दलसं खडे अपाङ्ग 

24 556841 प्रलतमा पौड्याल पनुाराम जेदपु्रसाद मवहला 
25 557249 प्रमोद न्यौपान े लगरीराज दलधराम खलुा 
26 554300 प्रमेराज भसुाल लडल्लीराज तोयाराम खलुा 
27 611236 लबमला खनाल ववष्णपु्रसाद जागेश्वर खलुा, मवहला 
28 553231 बोमलाल पराजलुी मखुिराम खखमप्रसाद खलुा 
29 554979 भरत सापकोटा ददननाथ लीलाबल्लौ खलुा 
30 550503 भोजलाल थारु तोरीप्रसाद खचल्ल ु खलुा, आ.ज. 
31 550961 मञ्जु भण्डारी बासदेुव थानेश्वर मवहला 
32 551164 मञु्ज शे्रष्ठ लोकप्रसाद नन्दलाल मवहला, आ.ज. 
33 610337 मन ुशे्रष्ठ कोमल छववलाल खलुा, आ.ज. 
34 612517 मोहनलाल खड्का भपूाललसंह गंगाराम आ.ज. 
35 553590 रचना अयााल लक्ष्मणप्रसाद जीवलाल खलुा, मवहला 
36 610092 रमेश कोईराला जयराम भरतराज खलुा 
37 553984 रमेशकुमार महतो ववष्णदेुव गंगाइा खलुा, मधेशी 
38 550671 लालप्रसाद अयााल महेश्वर शोभाखर अपाङ्ग 
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39 610692 ववश्वदेव खड्का देवीलाल धनलसंह खलुा 
40 556014 खशव चाललसे वालाकृष्ण लडल्लीराम खलुा 
41 610498 सलडल महरा डोबबहादरु रेवतीप्रसाद खलुा 
42 551672 सम्िना दलामी वहमलसं अम्मरलसं दललत 

43 550178 सरोज पासवान परीक्षण बलदेव दललत 

44 551293 सरोज भसुाल रेमलाल ढुण्डीराम खलुा 
45 554939 सालबत्रा अयााल यामप्रसाद चन्रलाल मवहला 
46 551321 सारदा मरालसनी पन्थी रेशमनाथ भोलानाथ मवहला 
47 551629 लसकेन्र चौधरी मनबोधी महजर आ.ज. 
48 557240 लसता डुम्र े टीकाराम सतानन्द मवहला 
49 611413 सकुलाल घलता टंकबहादरु डम्बरबहादरु आ.ज. 
50 555437 सकुुनराज वव.क. भीमलाल उज्जरलसं दललत 

51 557420 सधुााँश ुलतवारी भोला अजुान मधेशी 
52 551405 समुन पाण्डे फुनु्न रघनुाथ मधेशी 
53 612094 सरुज थारू रामदयाल बैजनाथ अपाङ्ग 

 

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 
 

मममत वर्ाानुक्रम नम्वर अन्तरवाताा हुने समय 

२०७८/५/१७ 
१-७ वब ानको ११:००  बजे 

८-१४ वदनको २:००  बजे 

२०७८/५/१८ 
१५-२१ वब ानको ११:००  बजे 

२२-२८ वदनको २:००  बजे 

२०७८/५/२० 
२९-३५ वब ानको ११:००  बजे 

३६-४२ वदनको २:००  बजे 

२०७८/५/२१ 
४३-४९ वब ानको ११:००  बजे 

५०-५३ वदनको २:००  बजे 
 

पुनश् चः   अको सूचना भएमा बा ेक तोवकएको अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  

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

 शाखा अलधकृत  शाखा अलधकृत     उपसखचव 
 


