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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ७४ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।१४ 

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  इमिमनयररङ्ग, सभे पदः   सभेक्षक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।११।४ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १३९०५ १३९०६ १३९०७ १३९०८ १३९०९ - - 

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

माग पद संख्ाः  १० ३ २ २ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                             ५९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१४ ८ ४ ४ ३ - - 

 

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

1.  ५५००३२ अमृ  िाम्चा गुमानमसौंह झकबहादुर आ.ज. 

2.  ५५०११६ अशोक चडधरी कुलबहादुर बलदेव आ.ज. 

3.  ५५०१२२ आयुस के.सी. केशरबहादुर छमबलाल िुला 

4.  ५५००९० आर ी िरेल ओमप्रसाद अम्बीकानाथ ममहला 

5.  ५५००७५ एमलना शमाा यादवप्रसाद पे्रममनधी िुला, ममहला 

6.  ५५०११४ कल्पनाकुमारी साउँद र नबहादुर देवबहादुर िुला, ममहला 

7.  ५५०११९ धना भट्ट इश्वरराज गोपालदत्त ममहला 

8.  ५५००४२ प्रम क्षा अमधकारी नारायर्दत्त मललाप्रसाद िुला, ममहला 

9.  ५५००३३ प्रभा िड्का हररबहादुर नरबहादुर िुला, ममहला 

10.  ५५००९१ पे्रम साकी  ुले हुमे िुला, दमल  

11.  ५५००५५ पे्रमप्रकाश भण्ारी गोमवन्द मनमवर िुला 

12.  ५५००५७ मबकाशकुमार झा  अनुपलाल सुरेश िुला, मधेसी 

13.  ५५००८० मबजय धोबी राजाराम मभिु मधेसी, दमल  

14.  ५५०००७ मबमल प्रजापम  वालकृष्ण ज्ञानबहादुर आ.ज. 

15.  ५५००४८ मदन पन्थी  मज बहादुर रुक्माग  िुला 

16.  ५५००४१ मधु ज्ञवाली देवीराम बेदुराम ममहला 

17.  ५५००२५ योगेन्द्रनाथ पाणे्य शारदाप्रसाद शुरेस मधेसी 

18.  ५५००८५ रमबन िड्का शमशनारायर् बलबहादुर िुला 

19.  ५५००५१ रमेशकुमार सलामीमगर लालबहादुर दलबहादुर आ.ज. 
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20.  ५५००३० रामनारायर् लोमनया बेचन मत्रलोमक मधेसी 

21.  ५५००२३ लक्ष्मर् िड्का  गौंगाराम प्र ापमसौंह िुला 

22.  ५५००५६ लोकेन्द्र लुहार लक्ष्मर् दली दमल  

23.  ५५००४० सुरज मबष्ट शोभाराम मबनाराम िुला 

24.  ५५००९५ सुस्मी ा काकी दीनेशकुमार मप्रयबहादुर िुला, ममहला 

25.  ५५००७१ हेमन्त मज.सी. सुरेन्द्र रघुनाथ िुला 
 

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 २०७८/६/५ मदनको २००बजे  ८-१४ २०७८/६/६ मदनको ११००बजे 

१५-२० २०७८/६/६ मदनको २००बजे  २१-२५ २०७८/६/७ मदनको ११००बजे 
 

 

 

(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 

 

 

 


