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                                         लललित परीक्षाको नलतजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १६१/०७९-८०, लमलत २०७९/१२/१० 

 

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

उममदेवारहरूमध्ये वर्ाानुक्रमानसुार दहेायबमोशिमका रोल नमबर र नामथर भएका उममदेवारहरू उत्तीर्ा भई कम्यटुर सीप परीक्षर् 

तथा अन्तवाातााका लाशग छनौट भएको व्यहोरा समबशन्ित सबैको िानकारीका लाशग यो सूचना 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 कम्यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तवाातााको शदन शनिााररत 

समयभन्दा १ घण्टा अगाव ैप्रविे पत्रसशहत उपशस्थत हुनपुनेछ ।  कम्यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तवाातााका शदन सावािशनक शवदा पना 

गएमा पशन उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चालन हुनेछ । 
 

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

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७९।०८।२३ र २४ गते    नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िलेश्वर कायाालय  

लव.नं. (०७७/७८) १३८१० १३८११ १३८१२ १३८१३ १३८१४ १३८१५ 

लकलसम िुला मलहला आ.ज. मधेशी दललत अपाङ्ग 

माग पद सङ््या १० ४ १ २ १ १ 

लल.प.मा सलम्मललत सङ््या ५०९ 

छनौट भएको सङ््या १५ १३ २ ० १ ० 
 

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

१ ५५१९२४ अशनता अशिकारी दगुाादत्त  दवेीदत्त  िलुा, मशहला 

२ ५५१८१७ अन्ि ुपाण्डे रामप्रसाद  महारुद्भ  मशहला 

३ ५५४३१३ अमतृ  आचाया गोरिनाथ कुलानन्द िलुा 

४ ५५२४९१ अिुान  पन्थी दशदराम  रुक्मागत  िलुा 

५ ५५३६९३ करुर्ा  न्यौपाने गोकर्ाप्रसाद  बालु  मशहला 

६ ५५३४४५ चडुामर्ी  भण्डारी कृष्र्प्रसाद  गर्िे  िलुा 

७ ५५४४०० ियप्रकाि  भट्टराई  श्यामप्रसाद  रमिेराि  िलुा 

८ ५५३३७५ दवेने्र ज्ञवाली शदवाकर  वदेप्रसाद  िलुा 

९ ५५३४३१ नशमता िनाल शवश्वनाथ  बशुिराम  मशहला 

१० ५५१८९० नमादा पाण्डे लक्ष्मर्  कृष्र्लाल  िलुा, मशहला 

११ ५५३१४६ पावाती बस्नेत शवष्र्बुहादरु  दानबहादरु  मशहला 

१२ ५५३००१ पषु्पा सलामी हुकुमबहादरु  झशवलाल  मशहला, आ.ि. 

१३ ५५२६८७ पोषराि चापागाइा हमेलाल  शडल्लीराम  िलुा 

१४ ५५२०८४ प्रशतक्षा िनाल हररप्रसाद  टामनारायर्  िलुा, मशहला 
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व.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

१५ ५५३०३२ प्रशतक्षा भट्टराई   टुनाप्रसाद  बेनी मािव  िलुा, मशहला 

१६ ५५३७२९ प्रशदप िनाल िोपलाल  शिवलाल  िलुा 

१७ ५५१८८५ यमकुमारी पौडेल रुरप्रसाद  शटकाराम  िलुा, मशहला 

१८ ५५३४२० राि ुशि.सी. रोमबहादरु  शनमबहादरु  िलुा 

१९ ५५३७६१ शविाल रेश्मी प्रेमबहादरु  िनबहादरु िलुा 

२० ५५०६६५ संगीता पररयार बलबहादरु  मोशतलाल  मशहला, दशलत 

२१ ५५२९१२ सिुाता बाग्ले रामहरर  भवनाथ  मशहला 

२२ ५५०५०१ स्मशृत गरुुङ्ग दबेेन्रबहादरु  आसबहादरु िलुा, मशहला, आ.ि. 

 

    कम््युटर सीप परीक्षण तथा अन्तवाातााको लमलत, समय र स्थान: 

लमलत व.क्र.नं. 
समय         स्थान 

कम््युटर सीप परीक्षण अन्तवााताा 

२०८०/०१/०५ 
१-६ शबहानको ८:०० बिे शबहानको ११:०० बिे  

श्री लोक सेवा आयोग,  

बटुवल कायाालय, बटुवल, 

रूपन्दहेी 

७-१२ शबहानको ८:४५ बिे शदनको २:०० बिे 

२०८०/०१/०६ 
१३-१८ शबहानको ८:०० बिे शबहानको ११:०० बिे 

१९-२२ शबहानको ८:४५ बिे शदनको २:०० बिे 

 

 

 

  

 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपसलचव 

(सुरेशबाबु लिलमरे) 

शािा अलधकृत 

 

(जमुनाकुमारी शे्रष्ठ) 

केन्रीय प्रलतलनलध 
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