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नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना 

सूचना नं. १२२/२०७९-८०, लमलत: २०७९/०६/२९ 

 

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/विवभन्न       पदः  नायब प्राविविक सहायक                               तहः  चौथो 

ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः  २०७९/०१/०३    नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  प्रदेश िोक सेिा आयोग, बागमती प्रदेश। 

लवज्ञापन नं. ०७८/०७९ ५५६ ५५७ ५५८     

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

माग पद सङ््खया: १८ ४ १     

लल.प.मा सखम्मललत सङ््खया: ४६९२     

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको सङ््खया: ३९ २६ १२     

 

व.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट समूह 

१ २७५९ अवनता  बनमािा अष्ट िीर बनमािा मानवसंह बनमािा मवहिा, आ.ज. 

२ १७९४ अमृत कुमार ओिी शशीराम ओिी डण्ड िीर ओिी िुिा 

३ ५९९२ अखिता  काकी दिबहादुर काकी कल्चु काकी मवहिा 

४ ३४० आरती राना मगर कृष्ण बहादुर रानामगर अमर बहादुर रानामगर आ.ज. 

५ १५३६ कमिराज  डाँगी पे्रमबहादुर डाँगी चन्द्र बहादुर डाँगी िुिा 

६ २२४३ कमिा  वि.क. मोहन िाि कामी उजिे कामी मवहिा 

७ ५५३ करुर्ा  कटेि िेम राज कटेि कावश नाथ शमाा मवहिा 

८ १३३८ कुन्जोक तुणु्डप िामा वछररङ्बा िामा वछररङ टुनु्डप िामा आ.ज. 

९ ३९२ केशि  शाही वनरप बहादुर शाही बि बहादुर शाही िुिा 

१० २९११ कोवपिा  बोहरा भोज बहादुर बोहरा जय बोहरा िुिा, मवहिा 

११ ११९३ गररमा  िड्का अमरबहादुर िड्का नैनािीर िड्का मवहिा 

१२ १७०१ वगता  भण्डारी करर् वसंह भण्डारी मखिर वसंह भण्डारी िुिा, मवहिा 

१३ ५९७६ वगभाान  ओिी वडिी बहादुर ओिी गंगािर ओिी िुिा 

१४ २२४४ जय बहादुर वब.क. शेर बहादुर विश्वकमाा आइतुिाि विश्वकमाा िुिा 
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व.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट समूह 

१५ १४२० तुिसा  थापा के्षत्री खिम बहादुर थापा वििबहादुर थापा मवहिा 

१६ २१३७ दुगाा  भण्डारी भोटे वदि बहादुर भण्डारी कचुाङ भण्डारी िुिा, मवहिा, आ.ज. 

१७ ४८ दुगाा कुमारी भाट भोज राज भाट हरर प्रसाद भाट मवहिा 

१८ १७९३ देपेन्द्र  नकाि वचत्र बहादुर नकाि पृथी बहादुर नकाि िुिा 

१९ ६०६९ देबराज  जोशी पुष्पराज जोशी िक्ष्मीराज जोशी िुिा 

२० १३३ निीन  मि दि बहादुर मि हस्त बहादुर मि िुिा 

२१ ७५ वनखिि  िड्का विले्क िड्का गोरे िड्का िुिा 

२२ १८१५ वनरज  बयाडी प्रताप बयाडी जय बयाडी िुिा 

२३ २०३ वनशान  िड्का मगर छवििाि  िड्का  मगर वभउदि  िड्का  मगर आ.ज. 

२४ १५८७ पम्फा  बोहरा कािी बहादुर बोहरा वबर बहादुर बोहरा िुिा, मवहिा 

२५ २७६६ पुष्कर वसंह ठगुन्ना उमाकान्त वसंह ठगुन्ना िीरभान ठगुन्ना िुिा 

२६ ४२ प्रभात  आचाया प्रकाश आचाया हीरा मवर् शमाा िुिा 

२७ ५९८५ बािकृष्ण  ििी हरर बहादुर ििी पुनाराम  ििी िुिा 

२८ ७४१३ वबपना  साउद ज्योती  साउद उजीरे  साउद मवहिा 

२९ ४४०३ भरत  पुन मगर दि बहादुर मगर राम बहादुर मगर िुिा, आ.ज. 

३० ६३२७ मखन्दरा  ित्री िड्ग बहादुर ित्री मान बहादुर ित्री मवहिा 

३१ ४२५८ मौसमी  वि.क. चुिे  कामी साने्त  कामी िुिा, मवहिा 

३२ ३१७१ रत्न माया वजरेि अम्बर बहादुर वजरेि चकिे  वजरेि मवहिा, आ.ज. 

३३ १०६० राजकमि  राना मगर खिमिाि रानामगर मिर राना िुिा, आ.ज. 

३४ २७६४ राजेन्द्र वसंह िामी देिवसंह िामी िीरवसंह िामी िुिा 

३५ ३१ रूकेश साह कानु जिावहर साह कानु वबररछ साह कानु िुिा 

३६ ४६ रूिा  नेगी बवजर वसह नेगी कािु वसह नेगी मवहिा 

३७ १६५५ रेिा  शे्रष् ठ कर्ा बहादुर शे्रष्ठ िन बहादुर शे्रष्ठ िुिा, मवहिा, आ.ज. 

३८ २८३८ रोहन  राित नरेन्द्र  राित तुि वसंह राित िुिा 

३९ २७३४ िवित जङ्ग थापा अन िहादुर थापा चुटे्ट  थापा िुिा 

४० २८३७ िोकेन्द्र  काकी तुिे  काकी पसे  काकी िुिा 

४१ १७४९ विक्रम  चौिरी वसताजु चौिरी बासु थारू िुिा, आ.ज. 

४२ ४३ वििेक कुमार मण्डि मावनकचन्द मण्डि मिु मण्डि आ.ज. 

४३ १९९६ विशाि  िड्का मनवसंगे िड्का अिरवसंह िड्का िुिा 

४४ ८४६ शवमािा कुमारी पंवडत वबन्दा पखण्डत कुम्हार रामिृक्ष पखण्डत िुिा, मवहिा 

४५ ५७८७ वशब कृष्ण के.सी. िाि प्रसाद के.सी. रत्नमान कटुिाि िुिा 

४६ ६४९४ वशिराज  जैशी वकडो जैशी नरू जैशी िुिा 
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४७ ६०२३ संगेश  चौिरी िुश राम डंगौरा िाि बहादुर डंगौरा आ.ज. 

४८ १३६१ सने्दश  हमाि नररभान के.सी. पशुपवत ित्री िुिा 

४९ ३१४६ सवबना  बोहरा परे बोहरा साउनु बोहरा िुिा, मवहिा 

५० ६१७७ सरिा  फुयाि विषु्णिाि फुयाि देिी प्रसाद फुयाि िुिा, मवहिा 

५१ १०८४ सररता कुमारी शाही छत्र बहादुर शाही नन्दराम  शाही मवहिा 

५२ २६९६ सागर  कठायत सन्त बहादुर कठायत रूपचन्द्र कठायत िुिा 

५३ २८१३ सीता  मैनािी िािुराम  मैनािी रुद्र प्रसाद मैनािी िुिा, मवहिा 

५४ ५८०३ सुजाता  पौडेि मािि राज चुदाँिी खिमानन्द चुदाँिी िुिा, मवहिा 

५५ १८०७ सुष्मा  के.सी. दीपक बहादुर के.सी. सुरत बहादुर के.सी. मवहिा 

५६ ९३२ सृजना  सेडाई नारायर् प्रसाद सेडाई कवि राज सेडाई मवहिा 

५७ १३०५ सैिेन्द्र  बुढा कका  बहादुर बुढा गबदे  बुढा िुिा 

५८ ४९३३ सोवनका  यादि जय राम यादि गुरु प्रसाद यादि मवहिा 

५९ ३१८४ वहमािय साह कििार सुकदेि साह कििार उवतम साह कििार िुिा 

 

पुनश्च:  

१) रोि नं. ३८९७, ४६६८, ६०१७, ४४०५, ९११, ६०३५ र १८९४ भएका उिेदिारहरूिे उिरपुखस्तकामा “की” उिेि 

नगरेका र रोि नं. ५०१३, ५४८६ र ३८८१ भएका उिेदिारहरूिे  उिरपुखस्तकामा दोहोरो “की”  उिेि गरेकोिे 

वनजहरूको उिरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय:  

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

 

 

 

 

 

 

_______________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अविकृत) 

_______________ 

टेकेन्द्र अविकारी 

(अविकृत सातौ)ँ 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अविकृत आठौ)ँ 

 

व.क्र.नं. अन्तवाातााको लमलत र समय 

१-१० २०७९।०७।२१ वदनको १२:०० बजे 

११-३० २०७९।०७।२१ वदनको ३:०० बजे 

व.क्र.नं. अन्तवाातााको लमलत र समय 

३१-५० २०७९।०७।२२ वबहान १०:०० बजे 

५१-५९ २०७९।०७।२२ वदनको १२:०० बजे 


