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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. १४९/०७४-७५ िमित २०७४/८/२० 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 स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे.  पद – ल्याव असिषे्टण्ट 

शे्रर्ी/तह – चौथो  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७४।०४।१० 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३५५९ - १३५६० १३५६१ - - - 

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

माग पद संख्ाः ६ - १ १ - - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः १०५८ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १२ - ५ ५ - - - 
 

क्र.िं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको िमूह 

1 200085 अजुान  भण्डारी सेतुराम   मोतीलाल   िुला 

2 200113 आवशष  पाणे्डय शंकरदत्त देवदत्त िुला 

3 200151 ओम प्रकाश जोशी वृिलाल देवीदत्त िुला 

4 200206 केशब  बसे्नत चन्द्रबहादुर यामबहादुर िुला 

5 200217 िरेल   प्रसाद चौधरी  दुखिलाल भादु िुला, आ.ज. 

6 200322 जय राज अवस्थी नवराज ववजय िुला 

7 200525 नववन  ओली वटकाराम ईश् वरी िुला 

8 200573 वनश्चल  पािररन वत्ररत् न हषाबर्द्ान आ.ज. 

9 200809 महेन्द्र  तरामु नन्दलाल पुनभद्रा आ.ज. 

10 200827 माधव   ओली एक्कबहादुर पसुा िुला 

11 200843 वमन राज न्यौपाने शावलकराम इन्द्रलाल िुला 

12 200917 रंजीत  कुमार  कर्ा  केदारप्रसाद पुहुपलाल िुला, मधेसी 

13 200954 राज कुमार शे्रष्ठ तुलवसप्रसाद दुगााप्रसाद आ.ज. 

14 200965 राजु कुमार साह ववने्दश् वर मंगल मधेसी 

15 200988 राम प्यारे साह तेली लक्ष्मी भरत मधेसी 

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

16 200997 राम वसहासन कुमार कुशवाहा चखन्द्रका रामआवषस िुला, मधेसी 

17 201105 ववषु्ण   चौधरी भीमबहादुर जगनारायर् िुला, आ.ज. 

18 201207 संवदप  साह पारसप्रसाद भरतप्रसाद मधेसी 

 

अन्तरवार्ाा हुने स्थान, समसर् र िमर्ः- लोक िेवा आर्ोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्ाालर्, बुटवल 

व.क्र.नं. 
अन्तरवार्ाा कार्ाक्रम 

समसर् िमर् 

१-६ २०७४।९।२६ वदनको १.०० बजे 
७-१२ 

२०७४।९।२८ 
वदनको ११.०० बजे 

१३-१८ वदनको १.०० बजे 
 

पुनश् चः 

- रोल नम्वर 200733, 200408, 200160 र 200822 का ्िेदवारले ्त्तरपुखस्तकामा प्रश्नपत्रको िमूह “सक” नलेिेको हँुदा वनजको 

्त्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ ।  

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

 

 

 

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

 (सनमाला न्यौपाने) (हररप्रिाद भुिाल) (टामलाल पाणे्ड) 

 शािा अवधकृत शािा अवधकृत वनदेशक 

  केन्द्रीय प्रवतवनवध 


