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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं.  १२६/०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।४।२५ 

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवलबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  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 , दरखास्त 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  इमि., सभे पदः   अममन शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।७।१५ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १३९३९ १३९४० १३९४१ १३९४२ १३९४३ - - 

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

माग पद संख्ाः  १० ३ २ २ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                              ५१९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१४ ७ ७ ७ ४ - - 

 

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

1.  ५५०६८० अमनष योिन लालबहादुर धनबहादुर आ .ज.  

2.  ५५०९७७ अखम्बका लोध सत्यदेव मवहारी खुला, मधेसी 

3.  ५५०६६० अस्मी नेपाल श्यामजी गोपालप्रसाद ममहला 

4.  ५५०७४६ आमशष थारु मवरबहादुर फकलु आ .ज.  

5.  ५५०४४७ मकरर् खड्का लौंकबहादुर पदममसौंह खुला 

6.  ५५१००७ केशमाया राना खुिीलाल जब्बरे ममहला 

7.  ५५०५६३ खुमराज ओली महरालाल शमसराम खुला 

8.  ५५०५९२ गरे्श हररजन मवश्वनाथ छाडु दमल  

9.  ५५१०४१ टेकबहादुर घ ीमगर मज बहादुर ररखखराम आ .ज.  

10.  ५५०५५९ मदपेश मव .सी.   चन्द्रबहादुर बागमज े खुला 

11.  ५५१०४२ दुगाादेवी ओली  कुलप्रसाद शमशराम ममहला 

12.  ५५०५४१ धनमज  खड्का मच ाराम दलबहादुर खुला 

13.  ५५०८२२ धनबहादुर मबष्ट अजबबहादुर कृपाा खुला 

14.  ५५०११४ नवर न लोध जुगुनलाल परस मधेसी 

15.  ५५०६५० नवराज वली ररठाबहादुर नडलु खुला 

16.  ५५०१८३ मनराजन थारु लक्ष्मर्प्रसाद लोहारी आ .ज.  

17.  ५५०५६९ प्रर्वराज थारु देवराज दीपक आ .ज.  

18.  ५५१०६० यामबहादुर पुन भक्तबहादुर खड्गबहादुर आ .ज.  
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19.  ५५०७८४ राकेशकुमार बमनयाँ रामममलन मौंगल मधेसी 

20.  ५५०२३३ राजेश लोध सहदेव म रथ खुला, मधेसी 

21.  ५५०६३३ रामबहादुर वली चुर्ाबहादुर दलबहादुर खुला 

22.  ५५०९६५ लोकेन्द्र मव .क.   मबरमसङे्ग सजाने दमल  

23.  ५५०४१० मवनयकुमार पन्त नवराज हरीदत्त खुला 

24.  ५५००९७ मवश्वप्र ाप गुप्ता दयाशौंकर रामअवध मधेसी 

25.  ५५०४०७ मवषु्ण खड्का बलमज  नैनमवर ममहला 

26.  ५५०६२४ शेरबहादुर मव .क.  मनमज  खड्गे दमल  

27.  ५५०३०९ शैलेन्द्र हररजन मभखु्ख सामलाल मधेसी, दमल  

28.  ५५०२८६ समबना मज .सी.  मललाबहादुर जनकबहादुर ममहला 

29.  ५५०९३७ सागर वेल्वासे पे्रमबहादुर ज्ञानबहादुर खुला 

30.  ५५०४५२ सीमा ज्ञवाली भूपाल केशवराज खुला, ममहला 

31.  ५५०३४१ सुमनलकुमार चडधरी ब्यासमुमन मकसुनी खुला, आ .ज.  

32.  ५५०८९५ सुस्मी ा खडका टेकबहादुर खडे खुला, ममहला 

33.  ५५०२६१ हररन्द्रकुमार साह हृदयनारायर् रामआमशष मधेसी 

 

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 

१-६ २०७९।५।१६ मदनको २०० बजे  ७-१२ २०७९।५।१७ मदनको ११०० बजे 

१३-१८ २०७९।५।१७ मदनको २०० बजे  १९-२४ २०७९।५।१९ मदनको ११०० बजे 

२५-२९ २०७९।५।१९ मदनको २०० बजे  ३०-३३ २०७९।५।२० मदनको ११०० बजे 

 
 

 

 

 

   

(माधवप्रसाद लम्साल) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचव 
 


