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लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कायाालयको तपशिलमा उल्लेशित शव.नं., पद, सेवा, समूह माग पद संख्याका लाशग लोक 

सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको सूचना नं. १३५।०७८।७९ शमशत २०७८।०४।१८ गतेको सूचना बमोशजम सम्माशनत श्री सवोच्च 

अदालतबाट शवशिन्द्न शमशतमा िएको आदेि बमोशजम स्थशगत िएको अन्द्तवााताा कायाक्रम तपसील बमोशजम संचालन हुने हुुँदा छनौट 

िएका उम्मेदवारहरुले अन्द्तरवाताा शदन आउुँदा हालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोर्ो २ प्रखि¸ नेपाली नागररकिाको 

प्रमाणपत्र¸ शैखिक योग्यिाको प्रमाणपत्र सक्कल सखहि नक्कल २/२ प्रखि , दरिास्ि फारामको पखहलो पाना २ प्रखि र 

िेस्रो पाना १ प्रखि भरी प्रवेशपत्र  शलई तोशकएको शदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्द्तरवाताा हुने कायाालयमा उपशस्थत हुनपुने 

व्यहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ ।  

सेवा,समूह,उपसमूहः कृषि, भेटेररनरी पदः  पशु स्वास्थ्य प्राषवषधक शे्रणीः रा.प.अनं. प्रथम 

षि.प. सञ्चािन षमष ः  २०७७॰११॰५ ग े नष जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ॰ 

षवज्ञापन नं. ........ ०७६॰७७ १०११८ १०११९ - १०१२० - - - 

षकषसमः  खुिा मषहिा आ .ज.  मधेसी दषि  अपाङ्ग षप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ३ १ - १ - - - 

षि.प.मा सम्मिषि  संख्ा                                    ९२ 

अन्तवाा ााको िाषग छनौट 

भएको संख्ा 
६ ६ - ४ - - - 

ब. क्र. नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ५००६४ अरुणा राई  मदनकुमार बिबहादुर खुिा, मषहिा 

2.  ५०१३३ अशोकप्रसाद यादव  सत्यनारायण अके्षिाि खुिा, मधेसी 

3.  ५००२५ चन्द्रकुमार राइा षििाबहादुर केशोरषसंह खुिा 

4.  ५००५२ जानुकादेवी सुनुवार भर कुमार छत्रमान मषहिा 

5.  ५०१३६  ाराकुमारी न्यौपाने जैसी िोकु षििाराम मषहिा 

6.  ५००२८ दषनद मगर सुदि कणाबहादुर खुिा 

7.  ५००७८ दुगाानन्द यादव जगदीशप्रसाद सोमन मधेसी 

8.  ५००७९ पुष्पा धामी रघुषबरषसंह जसषबरषसंह खुिा, मषहिा 

9.  ५००७६ प्रषदप राय सहदेव देवकी मधेसी 

10.  ५०१४१ भाबना आिेमगर िुषकन्द्रबहादुर पूणाबहादुर खुिा, मषहिा 

11.  ५०१४४ मोषह कुमार साह  ेिी  रामाधार षहरा मधेसी 

12.  ५००७२ शुशु शे्रष्ठ पदमकुमार षवरबहादुर मषहिा 

अन्तवाा ाा  हुने स्थान, षमष  र समयः लोक सवेा आयोग धनकुटा कायाालय¸धनकुटा  

शलशित परीक्षाबाट छनौट िएका माशथ उल्लशेित सबै उम्मेदवारहरुको अन्द्तरवाताा कायाक्रम शनम्नानुसार संचालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्द्छ । 

खमखि वणाटनुक्रम नम्बर अन्िरवािाट हुने समय 

2079/01/0८ 
1 - 6 दिनको १.00 बजे 
7 - 12 दिनको ३.00 बजे 
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(चरुामणि मरासिनी) 

उप-सशचव 


