
 

लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. १६४/०७४-७५ िमित २०७४/८/२३ गते 

 

लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्ाालर्, बुटवलको देहायको ववज्ञापनमा बुटवल परीक्षा केन्द्रबाट वलइएको 

वलखित परीक्षामा सखिवलत ्िेदवारहमधमये वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका ्िेदवारहमध 

्त्तीर्ा भई अन्तरवातााका लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

छनौट भएका ्िेदवारले देहायको स्थान, वमवत र समयमा हुने अन्तरवाताामा सहभागी हुन आ्ँदा नेपाली नागररकताको 

प्रमार्पत्र, शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र सक् कल सवहत नक् कल १/१ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको 

प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना भरी प्रवेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै ्पखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत 

यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह, ्पसमूह – नेपाल वन, जनरल फरेष्ट्र ी  पद – फरेष्ट्र 

शे्रर्ी/तह – रा.प.अनं. द्वितीर्  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७४।५।११ 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३५९० १३५९१ १३५९२ १३५९३ १३५९४ – – 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेशी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ७ २ २ १ १ - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ८२ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १७ ४ ६ ५ ४ - - 
 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 200004 आवबस्कार  पौडेल वगररधरीलाल अवनमधद्र िुला 

2 200006 आवशष  शे्रष्ठ लक्ष्मर्प्रसाद भीमबहादुर आ.ज. 

3 200008 ्मा  के.सी. रामु थलवीर मवहला 

4 200129 खिम  बहादुर  थापा धनबहादुर मानबहादुर आ.ज. 

5 200022 गोकुल  पौडेल मधद्रहरी वटकाराम िुला 

6 200024 गोम  बहादुर नेपाली दोमबहादुर ्मबहादुर दवलत 

7 200028 वजतेन्द्र कुमार यादव श्रीदेव नाथुनी मधेशी 

8 200029 जुगल  वकशोर  महतो घुरन जनक िुला, मधेसी 

9 200030 टेक बहादुर वब.क. दलबहादुर गोचन दवलत 

10 200035 वतलक  बगाले दलबहादुर वदलबहादुर आ.ज. 

11 200038 वदनेश  मंडल महेन्द्र सोवभत आ.ज., मधेसी 

12 200046 धमा बहादुर ओली फत्तबहादुर घनबहादुर िुला 

13 200049 नारायर्  वघवमरे शेषकान्त चन्द्रमवर् िुला 

14 200058 प्रमोद   कुमार  गुप्ता अवभराम मंगमध िुला, मधेसी 

15 200063 वबषु्ण  काकी प्रवदपकुमार चक्रबहादुर िुला 

16 200067 बेद बहादुर वघवमरे पे्रमलाल चेतनारायर् िुला 

17 200070 भागीरती  रावत मुनवीर कावलबहादुर मवहला 

रयााँ बारेश् वर  काममाौं 
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क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

18 200077 माधब प्रसाद रेग्मी वडखिराम भीमलाल िुला 

19 200080 मुवनराम  बुढा ्दयराम मानवसंह िुला 

20 200081 मुरारी  ्पायाय हेमराज वटकाराम िुला 

21 200082 मोहन  अयााल डोलराज वदगुाराज िुला 

22 200083 याम बहादुर के.सी. झकबहादुर चुके िुला 

23 200090 रामचन्द्र  शमाा धमाराज रत् निर िुला 

24 200130 ववक्रम  िरेल जयलाल वडलाराम िुला 

25 200104 वशव बहादुर राइा तका बहादुर पञ् चवीर आ.ज. 

26 200107 श्रीराम  चौधरी घुराही दुिी आ.ज. 

27 200108 संगम  मधपािेती िगेन्द्र भवनीप्रसाद िुला 

28 200111 सववना  महतारा दलबहादुर रर्पवत मवहला 

29 200113 सान्नानी  चावलसे वललानाथ कववदत्त मवहला 

30 200121 सुशीला  वव.क. ज्ञाने धने दवलत 

31 200125 हका  बहादुर िड्का वब.के. दुगाबहादुर दलवीर दवलत 

32 200128 हेमन्त कुमार यादव  वदनानाथ पलु्ट िुला, मधेसी 

 

अन्तरवाताा हुने स्थान, द्वमद्वत र समर्ः- लोक सेवा आर्ोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्ाालर्, बुटवल 

व.क्र.नं. 
अन्तरवाताा कार्ाक्रम 

व.क्र.नं. 
अन्तरवाताा कार्ाक्रम 

द्वमद्वत समर् द्वमद्वत समर् 

१-७ २०७४/१०/१९ वदनको ११.०० बजे ८-१४ २०७४/१०/१९ वदनको १.०० बजे 
१५-२१ २०७४/१०/१९ वदनको ३.०० बजे २२-२७ २०७४/१०/२० वदनको ११.०० बजे 
२८-३२ २०७४/१०/२० वदनको १.०० बजे    

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

 
 

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

 (नारार्णप्रसाद गौतम) (हररप्रसाद भुसाल) (टामलाल पाणे्ड) 

 शािा अवधकृत शािा अवधकृत वनदेशक 

  केन्द्रीय प्रवतवनवध 


