
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १०२ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।१७ 

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवलबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा 

मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरिास्त फारामको प्रथम पाना २/२ 

प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक 

मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह, उपसमूहः  कृमि, िा.पो.  था गु.मन पदः   प्रामवमिक सहायक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।११।६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १३९१४ १३९१५ १३९१६ १३९१७ १३९१८ - - 

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

माग पद संख्ाः  ७ २ २ १ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                  ५३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१२ ८ ५ ४ १ - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ५५००३७ अमज कुमार साह सत्यपाल योगेन्द्र िुला, मिेसी 

2.  ५५०००२ अन्जु हुमागाइा  देवीरञ्जन हरीप्रसाद ममहला 

3.  ५५००४७ अमभलािा अयााल  पुरुिोत्तम खिमानन्द ममहला 

4.  ५५००७० उमेश राय यादव हरीहर मशवर न मिेसी 

5.  ५५००२७ गरे्शकुमार रोक्का मशबलाल श्रीलाल दमल  

6.  ५५००११ गडरी हमाल महेश पे्रमबहादुर िुला, ममहला 

7.  ५५०००४ ज्योम  आचाया शरद नारायर्प्रसाद िुला 

8.  ५५००३० मदपक आङ्बुहाङ इन्द्रबहादुर मबिाबहादुर आ.ज. 

9.  ५५००३६ नमम ा भट्टराइा  ममत्रलाल नन्दलाल ममहला 

10.  ५५०००९ प्रम क्षा पखण्  वुखिराम हेमराज िुला, ममहला 

11.  ५५०००८ पे्रमकुमार मलमु्ब मवरबहादुर हौंिराज िुला, आ.ज. 

12.  ५५००४९ मनोज अमिकारी राजकुमार टौंकनाथ िुला 

13.  ५५००२५ महेश शे्रष्ठ गौंगानारायर् िड्गनारायर् िुला, आ.ज. 

14.  ५५००२० राजेशकुमार चडिरी  रामचन्द्र चरु आ.ज. 

15.  ५५०००७ रामहरी लाममछाने कृष्णप्रसाद मभमप्रसाद िुला 

16.  ५५००४३ ररचा कर्ा सौंमजवकुमार कमलापम  मिेसी 

17.  ५५००१५ ररजन काकी गौंगाप्रसाद पदमप्रसाद िुला 

18.  ५५००१८ लीला िनाल रामचन्द्र महेश्वर िुला, ममहला 

19.  ५५०००३ मशिर आचाया  जगन्नाथ िनप ी िुला 
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20.  ५५००१३ शैलजा नेउपाने वडिकुमार नेत्रप्रसाद ममहला 

21.  ५५००३३ सखन्जबप्रसाद साह मबरेन्द्रप्रसाद रामस्वरुप मिेसी 

22.  ५५००४० सागर दाहाल  नरहरी पुण्यप्रसाद िुला 

23.  ५५००४४ सुमन थोकर  ामाङ रोमबहादुर कृष्णबहादुर आ.ज. 

24.  ५५००५५ सुमी रेग्मी देवेन्द्र मदवाकर ममहला 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवल । 

ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम  ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-७ २०७८/६/१० मदनको ११००बजे  ८-१४ २०७८/६/१० मदनको २००बजे 

१५-१९ २०७८/६/११ मदनको ११००बजे  २०-२४ २०७८/६/११ मदनको २००बजे 
 

 

 

 

(माधवप्रसाद लम्साल) (सुलशला गौतम) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 

 


