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नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सूचिा िं. १६५/०७४-७५ नमनत २०७४/८/२३ गते 

 

 

 

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

वलखित परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु 

उत्तीर्ा भई प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवातााका लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना 

प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, वमवत र समयमा हुने अन्तरवाताामा सहभागी हुन आउँदा 

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 

उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

 

सेवा, समूह, उपसमूह – नेपाल ववववध  पद – सहार्क कम्प्युटर अपरेटर  

शे्रर्ी/तह – रा.प.अनं. वितीर्  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७४।५।७ 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३५९५ १३५९६ १३५९७ १३५९८ - – – 

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

माग पद संख्ाः ५ १ १ १ - - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः २३४ 

प्रयोगात्मक/अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १५ ९ ९ ९ - - - 
 

 

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

1 200007 अवनल कुमार ओझा मेवालाल रामकरन मधेसी 

2 200015 अमर कुमार  श्रीवास्तव सुरेन्द्रप्रसाद दुगााप्रसाद मधेसी 

3 200019 अवमत कुमार सहनी सुरेन्द्र वसताराम मधेसी 

4 200028 अवववनस कुमार महतो भोला रामचन्द्र मधेसी 

5 200029 अखिता  सेढाई व्रह्मलाल बलभद्र मवहला 

6 200035 इन्दीरा   सुवेदी गंगाधर देवीराम मवहला 

7 200045 एवलशा  िाती वहराबहादुर वदलबहादुर मवहला 

8 200070 खिमेन्द्र  राना सोबबहादुर मवतराज आ.ज. 

9 200073 गजेन्द्र प्रसाद यादव रामअवतारप्रसाद राघो िुला, मधेसी 

10 200087 चोक बहादुर श्रीस वभमबहादुर तुलाराम आ.ज. 

11 200088 जगत बहादुर गाहा ढालबहादुर वदलबहादुर आ.ज. 

12 200096 टुक बहादुर राना कर्ाबहादुर कववराज िुला, आ.ज. 

13 200097 टोप  बहादुर िड्का मानबहादुर वचत्रबहादुर िुला 

14 200109 दामोदर  ज्ञवाली शोभािर थानेश्वर िुला 

15 200118 वदपाली जैसी भुसाल थानेश्वर वललाधर मवहला 

16 200155 प्रवतमा  पाणे्ड कृष्णप्रसाद पे्रमनारायर् मवहला 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

17 200159 पे्रम  कँुवर नरबहादुर बवलभद्र िुला 

18 200167 बमु   गीरी टोपु कमान िुला 

19 200172 बाबुराम  न्यौपाने  चेतनारायर् गोववन्दप्रसाद िुला 

20 200196 भुवन  के सी तेजबहादुर पाण्डवबहादुर िुला 

21 200214 वमनाक्छी  पन्त इन्द्रप्रसाद दुगाालाल िुला, मवहला 

22 200223 यादव  पन्थी चेतनारायर् शोभािर िुला 

23 200238 राम बहादुर ववष्ट हस्तबहादुर पे्रमवसंह िुला 

24 200239 राम लिन   बवनया वशवदास  गलराज मधेसी 

25 200247 रेिा   थापा िड्गबहादुर रेशमबहादुर मवहला 

26 200257 लक्ष्मी नारायर् चौधरी भानुप्रताप रामसमुझ मधेसी 

27 200271 ववशाल  पंगेनी भुवनेश्वर भोलानाथ िुला 

28 200273 ववषु्ण  कुमारी  ित्री  जनकबहादुर नलबहादुर मवहला 

29 200366 ववषु्ण  गुरुङ वतलबहादुर डम्बरवसंह आ.ज. 

30 200275 ववषु्ण बहादुर बुढा बुखिराम  वहराबहादुर आ.ज. 

31 200292 श्री राम उपाध्याय कुन्जववहारी ओरीप्रसाद िुला, मधेसी 

32 200295 संवजत कुमार साह भरतप्रसाद तपेश्वर मधेसी 

33 200317 वसता  कुवर वनरबहादुर िुमाानवसं आ.ज. 

34 200328 सुमा   चौधरी गौरीराम ववक्रम िुला, मवहला, आ.ज. 

35 200347 हरर व ंश अयााल यज्ञप्रसाद डोलराज िुला 

36 200350 वहमा  घवता मगर रेशमबहादुर पदमबहादुर आ.ज. 
 

 

प्रर्ोगात्मक परीक्षा र अन्तरवाताा हुने स्थान, वमवत र समर्ः- लोक सेवा आर्ोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्ाालर्, बुटवल 

व.क्र.नं. 
प्रर्ोगात्मक परीक्षा कार्ाक्रम अन्तरवाताा कार्ाक्रम 

वमवत समर् वमवत समर् 

१-६ 
२०७४/१०/२१ 

ववहान ८.०० बजे 
२०७४/१०/२१ 

वदनको ११.०० बजे 
७-१२ ववहान ९.०० बजे वदनको १.०० बजे 
१३-१८ 

२०७४/१०/२२ 
ववहान ८.०० बजे 

२०७४/१०/२२ 
वदनको ११.०० बजे 

१९-२४ ववहान ९.०० बजे वदनको १.०० बजे 
२५-३० 

२०७४/१०/२३ 
ववहान ८.०० बजे 

२०७४/१०/२३ 
वदनको ११.०० बजे 

३१-३६ ववहान ९.०० बजे वदनको १.०० बजे 
पुनश् चः अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम 

यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  
 
 

 

 
 

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

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

 शािा अवधकृत शािा अवधकृत वनदेशक 

  केन्द्रीय प्रवतवनवध 


