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नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना 

सूचना नं. १२५/२०७९-८०, 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/मत्स्य      पदः  नायब प्राविविक सहायक                          तहः  चौथो 

ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः  २०७८/१२/२१    नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  प्रदेश िोक सेिा आयोग, बागमती प्रदेश। 

लवज्ञापन नं. ०७८/०७९ ५६३ ५६४      

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

माग पद सङ््खया: १ १      

लल.प.मा सखम्मललत सङ््खया: २५९      

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको सङ््खया: ४ ४      
 

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

१ ५१ ऋचा  झा अशोक कुमार झा पुरुिोिम  झा मवहिा 

२ ३१४ तुल्सी  वजरेि सन्तोि कुमार वजरेि िन बहादुर वजरेि मवहिा 

३ ३४ वदया  उपाध्याय वनमाि प्रसाद उपाध्याय बाि कृष्ण उपाध्याय मवहिा 

४ १२६ यज्ञ बहादुर िड्का नर बहादुर िड्का मनवबर  िड्का िुिा 

५ ४६२ रन्जीता  मैनािी टेकध्वज  मैनािी देिी प्रसाद मैनािी मवहिा 

६ ४१२ रेशम िाि ित्री शेर बहादुर ित्री जङ्गु ित्री िुिा 

७ ४३० रोशन  कडेि सूया प्रसाद कडेि तुिसी प्रसाद कडेि िुिा 

८ ४०९ सागर  शमाा चन्द्र प्रसाद शमाा वदिुराम शमाा िुिा 
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय:  

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

(अविकृत छैटौ)ं 

_______________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सातौ)ँ 

_____________________ 

टेकेन्द्र अविकारी 

(अविकृत सातौ)ँ 

 

व.क्र.नं. अन्तवाातााको लमलत र समय 
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व.क्र.नं. अन्तवाातााको लमलत र समय 
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