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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १०५ /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  मशक्षा, मशक्षा प्रशासन, मनरीक्षर् पदः   प्रामवमिक सहायक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।११।८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १३९२२ १३९२३ १३९२४ १३९२५ १३९२६ - - 

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

माग पद संख्ाः  ६ २ १ १ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                            ३१९२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
९ ७ ५ ४ ५ - - 

 

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

1.  ५५१०४५ अनी ा न्यडपाने  मवजयकुमार नन्दलाल ममहला 

2.  ५५४२२७ अन्जु पडडेल इश्वरीप्रसाद दुगााप्रसाद िुला, ममहला 

3.  ५५३३४० उत्तमकुमारी चडिरी  कान्छुराम झुठरु ममहला, आ.ज. 

4.  ५५०३७७ कुमार पुरी  महमलाल ममनराम िुला 

5.  ५५२५२२ िड्कराज मभयाल परेगलाल मेगे िुला, दमल  

6.  ५५०४१४ िका बहादुर बुढा शुकलाल नजरी आ.ज. 

7.  ५५४८२२ गौंगा जैसी  रमवलाल हररलाल ममहला 

8.  ५५०१८६ टेकबहादुर नेपाली ररठे गौंगाराम दमल  

9.  ५५५३३४ म थाा पराजुली मडल्लीराज  ुखिराम िुला, ममहला 

10.  ५५०७७७ मदपकराज मगरी छबे अमर िुला 

11.  ५५३०१४ पदमबहादुर सुनार पे्रमबहादुर झुसे दमल  

12.  ५५५६८४ मबनोदकुमार चडिरी मगरु चोचे आ.ज. 

13.  ५५४७३५ मबिाबहादुर रोकाया मुनबहादुर हररभक्त िुला 

14.  ५५३०७७ भगव ीकुमारी गाहा वीरबहादुर मललाबहादुर आ.ज. 

15.  ५५०३११ मनोज पखण्   राजेन्द्र िैका मिेसी 

16.  ५५२३६६ मनोज पडडेल  बुखिप्रसाद कलािर िुला 

17.  ५५२५१५ रमब ा यादव  सुदशानप्रसाद रामनारायर् िुला, ममहला, मिेसी 

18.  ५५१६२० मशवराज दास जयराम सोना मिेसी, दमल  

19.  ५५१०६४ श्रीराम चडिरी गरीवा चुलै्ह आ.ज. 
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20.  ५५०३४२ श्रीराम बेल्वासे ढुण्ीराम पे्रमनारायर् िुला 

21.  ५५२६७७ सौंजयकुमार यादव मवलु्ट भोलाई मिेसी 

22.  ५५१४०६ मस ाकुमारी मघममरे छमवलाल दमिराम ममहला 

23.  ५५२२२१ हका बहादुर नेपाली कमारो चुरो दमल  

पुनश्चः  रोल नौं. ५५१२२१, ५५१२३०, ५५२७१८, ५५४०८४, ५५४९४३, ५५४९४४ र ५५६०२९ का उिेदवारहरुले बसु्तग  उत्तरपुखस्तकामा 

मक (Key) उले्लि नगरेको हँुदा मनजहरुको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ  । 

 

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 २०७८/६/१३ मदनको २००बजे  ८-१४ २०७८/६/१४ मदनको ११००बजे 

१५-१९ २०७८/६/१४ मदनको २००बजे  २०-२३ २०७८/६/१५ मदनको ११००बजे 
 

 

 

 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 

 


