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नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना 

सूचना नं. १२४/२०७९-८०, लमलत: २०७९/०६/३० 

 

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, िा.पोडे.डे.      पदः  ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा.                        तहः  चौथो 

ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः  २०७८/१२/१९    नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  प्रदेश िोक सेिा आयोग, बागमती प्रदेश। 

लवज्ञापन नं. ०७८/०७९ ५५९ ५६० ५६१ ५६२    

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

माग पद सङ््खया: २९ १० १ १    

लल.प.मा सखम्मललत सङ््खया: ३५७६    

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको सङ््खया: ३७ २२ ९ १२    

 

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

१ ११२० अवमत कुमार राय वबनय कुमार राय अमात वबलु्ट  राय अमात िुिा, मधेसी 

२ ५०६३ अमृता  दमाई नुने्न दमाई जैविरे दमाई मवहिा 

३ ५९६ अजुान  िड्का सिावजत िड्का महािीर िड्का िुिा 

४ २१६ ईन्द्रा कुमारी उपाध्याय अविधर उपाध्याय िीिाराम उपाध्याय मवहिा 

५ ३६५ ऋचा  झा अशोक कुमार झा पुरुिोिम  झा िुिा, मवहिा, मधेसी 

६ २९७० करन  बोहरा धनजीत बोहरा विरजीत बोहरा िुिा 

७ ३४४ कल्पना  शमाा नारायर् प्रसाद शमाा कवबराम पाध्याय िुिा, मवहिा 

८ ३२२७ कृष्ण बहादुर साउद काशी साउद कने साउद िुिा 

९ ४६२ कृष्ण िहादुर राना पे्रमबहादुर राना चन्द्र बहादुर राना िुिा, आ.ज. 

१० ३५३१ िीमा  वबष्ट अवतराम विष्ट तबीराम विष्ट मवहिा 

११ ५९३ गौरीशंकर  जोशी नारायर् दि जोशी नन्दराम जोशी िुिा 

१२ २१२ चन्द्र बहादुर रोकाय शेर बहादुर रोकाय तुल्सीराम  रोकाय िुिा 

१३ १०५० जगवदश  ओिी नरबहादुर ओिी बहादुर ओिी िुिा 

१४ १२३३ वजतबहादुर  यादि भागनरायर् राय सहदेि यादि िुिा, मधेसी 
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व.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट समूह 

१५ २८६७ टेक बहादुर सुनुिार वििबहादुर सुनुिार सोम बहादुर सुनुिार िुिा, आ.ज. 

१६ ३१४६ टेकेन्द्र कुमार के्षत्री चन्द्र वसंह ढाँट विर वसंह ढाँट िुिा 

१७ ८६३ वतथामाया  भण्डारी बसन्त प्रसाद भण्डारी चनुश्वर भण्डारी िुिा, मवहिा 

१८ १८४६ तेजेन्द्र  घती गरे्श घती दिे घती आ.ज. 

१९ २२११ वदनेश प्रसाद कुशिाहा केशोर महतो कोइरी मुिा महतो कोइरी मधेसी 

२० ५०८६ वदिमाया  पुन मगर मान बहादुर पुन तुिबीर  पुन मवहिा 

२१ ८२० दीपक  चौधरी िक्ष्मी नारायर् प्रसाद चौधरी वशि चौधरी िुिा, आ.ज. 

२२ १६०५ धन राज ऐडी धन वजत ऐडी जंगबीर ऐडी िुिा 

२३ ७१४ धमेन्द्र कुमार साह िीरेन्द्र साह तेिी सेिक साह तेिी मधेसी 

२४ १२२९ वधरेन्द्र कुमार साह प्रदीप साह तेिी वसंहेश्वर साह िुिा, मधेसी 

२५ ९५ वनमािा  चौधरी सत्यनारायर् चौधरी पाचुदास चौधरी मवहिा 

२६ ४७४९ पुरन बहादुर चदारा रामबहादुर चदारा जोगी चदारा िुिा 

२७ २६६० प्रकाश  शमाा तप प्रसाद शमाा बािाराम  शमाा िुिा 

२८ ३४३ पे्रम  महत कृष्णबहादुर महत कर्ािीर महत िुिा 

२९ २६९१ बम बहादुर वसंह धोज वसंह धन वसंह िुिा 

३० २५२ बसन्त  बसे्नत गङ्गा बहादुर बसे्नत धनबहादुर बसे्नत िुिा 

३१ २४९१ भागरथी  काकी जगन्नाथ  काकी ठगुिा  काकी िुिा, मवहिा 

३२ १६९६ मनोज प्रसाद गौतम विषु्णप्रसाद गौतम वििा नाथ गौतम िुिा 

३३ ३१८४ वमथिेश कुमार यादि वकसुन देि यादि जगवदश  यादि मधेसी 

३४ ३४७ वमनकिा  पोखे्रि गोपाि प्रसाद पोखे्रि वचनु्त उपाध्याय मवहिा 

३५ १ यसोदा  तामाङ पदमबहादुर तामाङ कािु तामाङ िुिा, मवहिा 

३६ १०४१ याम बहादुर पुन मगर वडि बहादुर पुन टोप बहादुर पुन िुिा, आ.ज. 

३७ ३५७६ रघुनाथ  दाहाि भीम प्रसाद दाहाि वतिक प्रसाद दाहाि िुिा 

३८ ९५८ राज  तामाङ सुक राम तामाङ सोम बहादुर तामाङ आ.ज. 

३९ १४१९ राज देि यादि राम शुभग अवहर दुबई अवहर मधेसी 

४० ७०५ रामचन्द्र  अिस्थी वबषु्ण दि अिस्थी हीरा दि अिस्थी िुिा 

४१ ६८१ विकेश  यादि कृष्णिाि  यादि गोिुि राउत अवहर िुिा, मधेसी 

४२ ९४७ विन्जना  ररजाि तोयराम ररजाि वशििाि ररजाि मवहिा 

४३ ३६३ विन्दु कुमारी अवधकारी अिरराज अवधकारी ठाकुरप्रसाद अवधकारी मवहिा 

४४ ५९४ शवश भुिर् मण्डि श्याम कुमार मण्डि धानुक हररदेि मण्डि धानुक िुिा, आ.ज., मधेसी 

४५ ४९३ शुवसि  राना नर राम राना नर बहादुर राना आ.ज. 

४६ ११९ शोभानन्द कुमार महतो वसंहेश्वर महतो बेचु महतो िुिा, मधेसी 
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४७ ८३३ संवगता  िड्का मोहनिाि िड्का आवशराम िड्का मवहिा 

४८ ४९४ संजन कुमार राय तिेिर राय मोनफी राय िुिा, मधेसी 

४९ २१३५ सपना  नेगी सुन्दर वसंह नेगी पदम बहादुर नेगी मवहिा, आ.ज. 

५० ४२६९ सम्झना  न्यौपाने धनबिभ न्यौपाने वतिाराम न्यौपाने िुिा, मवहिा 

५१ ३६९५ सविना  ित्री िोकेन्द्र बहादुर ित्री िािबहादुर ित्री मवहिा 

५२ १५७४ सुचना  काकी राजु कुमार काकी वचत्र बहादुर काकी मवहिा 

५३ २१८० सुजना  राई िीर धन राई वजतुिाि राई िुिा, मवहिा 

५४ २०८६ सुवबना  ढकाि यत्नप्रसाद ढकाि बािकृष्ण ढकाि मवहिा 

५५ ६०९ सुवमत्रा  रेग्मी युबराज  रेग्मी टंक नाथ रेग्मी िुिा, मवहिा 

५६ ४४४८ हरर शरर् चौिागाई चेत नाथ चौिागाई तोय नाथ चौिागाई िुिा 

५७ २२४० हका  बहादुर कुडमाि िडग वसंह कुडमाि देि वसंह कुडमाि िुिा 

५८ १९०२ हेम कुमारी वसंह नरेन्द्र बहादुर वसंह शखिरूप वसंह मवहिा 

 

 

पुनश्च:  

१) रोि नं. ४६०० भएका उिेदिारहरूिे उिरपुखस्तकामा “की” उिेि नगरेका र रोि नं. ४९०१, २७७८, ५१०६, 

४६६४, १५८४ र ३७७६ 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। 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ं 

_______________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 

टेकेन्द्र अवधकारी 

(अवधकृत सातौ)ँ 

 

व.क्र.नं. अन्तवाातााको लमलत र समय 

१-५ २०७९।०७।२२ वदनको १२:०० बजे 

६-२५ २०७९।०७।२२ वदनको ३:०० बजे 

व.क्र.नं. अन्तवाातााको लमलत र समय 

२६-४५ २०७९।०७।२३ वबहान १०:०० बजे 

४६-५८ २०७९।०७।२३ वदनको १२:०० बजे 


