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                                       लललित परीक्षाको नलतजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १६०/०७९-८०, लमलत २०७९/१२/१० 
 

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालयबाट प्रकाशित दहेायबमोशिमको शवज्ञापन अनुसारका शलशित परीक्षामा सशममशलत 

उममदेवारहरूमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार दहेायबमोशिमका रोल नमबर र नामथर भएका उममदेवारहरू उत्तीर्ा भई अन्तवाातााका लाशग 

छनौट भएको व्यहोरा समबशन्ित सबैको िानकारीका लाशग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । छनौट भएका उममदेवारहरूले 

नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, न्यनूतम िशैक्षक योग्यताको प्रमार्पत्रलगायतका आवश्यक कागिातको सक्कलसशहत नक्कल 

२/२ प्रशत, पासपोटा साइिको फोटो २ प्रशत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रशत तथा शितीय पाना १ प्रशत भरी समबशन्ित 

कायाालयमा बुझाउन ुपनेछ । साथै शनमन शमशत, समय र स्थानमा अन्तवाातााको शदन शनिााररत समयभन्दा १ घण्टा अगाव ैप्रविे 

पत्रसशहत उपशस्थत हुनपुनेछ ।  अन्तवाातााका शदन सावािशनक शवदा पना गएमा पशन उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चालन हुनेछ । 

 
सेवा, समूहः एकीकृत                                        पद: िररदार वा सो सरह                    शे्रणी: रा.प. अनं. शितीय(अप्रा)    पदः िररदार वा सो सरह                शे्रणीः  रा.प.अनं. शितीय 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७९।०८।२५ र २६ गते  नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िलेश्वर कायाालय  

लव.नं. (०७७/७८) १३८०९ 

लकलसम आ.प्र. 

माग पद सङ्ख ्या ८ 

लल.प.मा सलम्मललत सङ्ख ्या ५७ 

छनौट भएको सङ्ख ्या ११ 

 

व.क्र.नं.    रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम थर    बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ५५०१८६ केिबहादरु  िण्डल ु िनबहादरु लालबहादरु 

२ ५५०१९८ घनश्याम रािभर रामऔतार पारस 

३ ५५०१३७ िगशदिकुमार  रावत नरबहादरु वीरिीत 

४ ५५००६८ शनमराि  ित्री मशनराम िशनराम 

५ ५५०१३३ प्रेमप्रकाि वली गोपीराम कर्ाबहादरु 

६ ५५०१८३ शमननारायर् चौिरी मर्ीराम केदारप्रसाद 

७ ५५०१३० लक्ष्मी  आचाया दगुााप्रसाद ताराप्रसाद 

८ ५५०१४८ लता न्यौपाने नारायर् गगंािर 

९ ५५००३० िशक्त सनुार िगं कािी 

१० ५५०१६८ िरेबहादरु कुवरँ छशवलाल भशवष्वर 

mailto:jaleshwor@psc.gov.np


लोक सेवा आयोग 

जलेश्वर कायाालय 
   जलेश्वर, महोत्तरी 

 

फोन न.ं ०४४-५२०१४७ website: www.psc.gov.np  Email: jaleshwor@psc.gov.np  Page 2 of 2 

 

 

व.क्र.नं.    रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम थर    बाबुको नाम बाजेको नाम 

११ ५५००७० सद्दाम पठान निाबशुद्दन अशसकअशल 

 

           अन्तवाातााको लमलत, समय र स्थान: 

लमलत व.क्र.नं. समय स्थान 

२०८०/०१/०३ 
१-६ शबहानको ११:०० बिे श्री लोक सेवा आयोग, बटुवल 

कायाालय, बटुवल, रूपन्दहेी ७-११ शदनको २:०० बिे 

 

 

 

  

 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपसलचव 

(सुरेशबाबु लिलमरे) 

शािा अलधकृत 

 

(जमुनाकुमारी शे्रष्ठ) 

केन्रीय प्रलतलनलध 
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