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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३३४ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।९।२० 

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई  सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएका उमे्मदवारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र 

तथा अन्य आवश्यक कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले 

७(सात) लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत 

गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै 

बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उखिखि  

सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ ।  

सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः मशक्षा, मशक्षा प्रशासन पदः  अमिकृ  तिः छैठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।५।१८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १३९०६ - - - - - - 

लकलसमः  िुला मलिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २४ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा       ४०० 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३० - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  550439 कृष्णप्रसाद भट्टराई िनस्याम ममत्रलाल िुला 

2.  550836 गरे्शबहादुर िामी सुरेन्द्रबहादुर दलु िुला 

3.  550566 गी ा पाठक इन्द्रप्रसाद डन्डपानी िुला 

4.  550134 जाह्नवी पाणे्य लक्ष्मीप्रसाद महरामर्ी िुला 

5.  550599 मडिीराम ढुौंगाना झ्यामनारायर् देमवदत्त िुला 

6.  550607  ुल्सीराम न्यडपाने थानेश्वर गुनािर िुला 

7.  550373  ेजबहादुर िनाल ओमबहादुर नन्दबहादुर िुला 

8.  550926 िनीप्रसाद शमाा मटकाराम मशवलाल िुला 

9.  550928 नयनमसौंह ठकुरी कर्ाबहादुर सनकमसौंह िुला 

10.  550820 मनशा पाणे् केदार चक्रपार्ी िुला 

11.  550830 प्रमोद यादव मदलेराम नन्दलाल िुला 

12.  550848 बलराम पन्थी टेकराज मबमनराज िुला 

13.  550745 मबनोद पोिरेल िुमानन्द पुनाराम िुला 

14.  550437 भगव ीकुमारी गाहा वीरबहादुर मललाबहादुर िुला 

15.  550664 मन्जु पोखे्रल मटकाराम ऋमिराम िुला 

16.  550099 मािवप्रसाद मघममरे टामलाल जीवलाल िुला 

17.  550636 यादबचन्द्र मबष्ट शेरबहादुर गुञ्जमान िुला 

18.  550586 यादव पररयार पुरुिोत्तम जीवलाल िुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  550929 युबराज भुसाल यमप्रसाद अनन्तप्रसाद िुला 

20.  550274 रािा बेल्वासे जनकलाल िमगश्वर िुला 

21.  550197 रामप्रसाद अमिकारी मलला मटकाराम िुला 

22.  550785 रोशन मघममरे पुनाराम मजवलाल िुला 

23.  550233 लक्ष्मी पराजुली मशवलाल रमवलाल िुला 

24.  550114 मवकल काफे्ल पुष्पराज गुरुप्रसाद िुला 

25.  550595 शीला गड म कलािर नुरापम  िुला 

26.  550513 सुमदप िनाल मदनलाल ऋमिराम िुला 

27.  550654 सुन्दर िनाल पशुपम  देमवराम िुला 

28.  550135 सुन्दर चामलसे चुन्नप्रसाद मभमलाल िुला 

29.  550889 सुवाश बुढा जयबहादुर हका  िुला 

30.  550265 हररहर बेल्बासे वसन्तप्रसाद फसुाराम िुला 

 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर काठमाडडौं । 
 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 

१-१२ २०७६।१०।१९ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 

१३-३० २०७६।१०।१९ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 
 

 
(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


