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नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना 

सूचना नं. १४/२०७९-८०, लमलत: २०७९/०४/१७ 

 

आयोगको देहायको विज्ञापनमा विइएको विखित परीक्षामा सखिवित उिेदिारहरूमधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नं. 

तथा नाम, थर भएका उिेदिारहरू उविर्ा भई अन्तिाातााको िावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िावग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ अन्तवाातााको लालग छन ट भएका उमे्मदवारहरूले पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत, 

आवश्यक नू्यनतम योग्यता यलकन हुने समू्पर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र प्रदेश लोक सेवा 

आयोग लनयमावली, २०७६ को अनुसूची ५ बमोलजमको दरिास्त फाराम २ प्रलत भरी अन्तवाातााको लालग आफूलाई 

तोलकएको समयभन्दा १ घण्टा अगावै रुजू गराई सकु्नपनेछ ॰ आिश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आिश्यक 

कागजातको प्रमार् नपुगेमा उिदेिारको दरिास्त जुनसुकै बित रद्द हुनेछ ॰ छनौट भएका उिेदिारहरूिे देहायको स्थान, 

वमवत र समयमा हुने अन्तिााताा वदन आउँदा मावथ उखिखित सक्कि कागजात र प्रिेश पत्र विई तोवकएको समयभन्दा १ घण्टा 

अगािै उपखस्थत हुनु पनेछ ॰ 

 

सेवा,समूहः  कृवि/भेटेररनरी/िा.पो.डे.डे.  पदः  पशु स्वास्थ्य प्राविवधक/पशु सेिा प्राविवधक                   तहः  पाँचौ ँ 

ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः  २०७८/११/१८    नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  प्रदेश िोक सेिा आयोग, बागमती प्रदेश॰ 

लवज्ञापन नं. ०७८/०७९ ५०५       

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

माग पद संख्ाः  ९       

लल.प.मा सखम्मललत संख्ाः  ५२६       

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको संख्ाः  १५       

 

व.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम छन ट समूह 

१ २ अंि  थापा चन्द्रिाि थापा भदुरे थापा िुिा 

२ २९ अन्जु  बस्याि विश्वकमाा कविराम नेपािी थागे साकी िुिा 

३ ७० ईश्वर प्रसाद साह साजन साह तेिी राज िाि साह िुिा 

४ १७९ टेकेन्द्र बहादुर के.सी. नर बहादुर के.सी. बबारवसङ के.सी. िुिा 

५ १८० टेकेन्द्र बहादुर राित देउमिे राित रवन राित िुिा 

६ १८६ तपराज  साउँद िावज वसं साउँद झगडी साउँद िुिा 

७ २२१ दीपक  चौधरी िक्ष्मी नारायर् प्रसाद चौधरी वशि चौधरी िुिा 

८ २५७ वनकास  भोिोन विश्विाि भोिोन वजत बहादुर भोिोन िुिा 

९ २६१ वनता  पौडेि ज्ञान प्रसाद पौडेि बुखि राम पौडेि िुिा 

१० ५१५ वबकेश  यादि कृष्णिाि  यादि गोिुि राउत अवहर िुिा 

११ ४४८ राज  मण्डि कैिाश मण्डि वकशुनदेि महतो धानुक िुिा 
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व.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम छन ट समूह 

१२ ५०४ िक्ष्मी कुमारी जैशी निराज  जैशी वििाधर  जैशी िुिा 

१३ ५१४ विकेश  वतिारी कवि प्रसाद वतिारी वचरखन्जिी वतिारी िुिा 

१४ ५६९ संजय कुमार महतो वकशोरी महतो विदेशी महतो िुिा 

१५ ६१५ सरोज कुमार महतो सुडी रामपुजन महतो सुडी रामपृत महतो सुडी िुिा 

 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय:  

स्थानः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा॰ 

अन्तवााताा कायाक्रम 

व.क्र.नं. लमलत समय 

१-१० २०७९॰०५॰०६ वदनको २:०० बजे 

११-१५ २०७९॰०५॰०७ वबहान ११:०० बजे 

 

 

 

_______________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

_______________ 

टेकेन्द्र अवधकारी 

(अवधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

 


