
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ११९ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।१८ 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ंकायाालय, काठमाडडौंबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा 

मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरिास्त फारामको प्रथम पाना २/२ 

प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक 

मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह, उपसमूहः  कृमि, भेटेररनरी पदः   पशु स्वास्थ्य प्रामवमिक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।११।५ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १२०३३ १२०३४ - १२०३५ - - - 

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

माग पद संख्ाः  ३ १ - १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                 २२१ 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 
८ ७ - ६ - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छन ट समूह 

1.  310071 गररमा थापा गोपालमवक्रम पुष्पबहादुर िुला, ममहला 

2.  310171 छाया िनाल केशब अमनरुद्ध ममहला 

3.  310089 मिरज पटेल  मो ीलालप्रसाद पहलाद मिेशी 

4.  310018 नरेश बोहरा नरमसौंह िनमसौंह िुला 

5.  310087 नवलमकशोर कुश्वाहा भागररथ चञ्चल मिेशी 

6.  310042 प्रज्वला अमात्य महेन्द्र इन्द्रप्रसाद ममहला 

7.  310073 प्रर्ी ा आचाया कृष्णप्रसाद ममनभद्र िुला, ममहला 

8.  310167 ममनाकुमारी  ामाङ ज्ञानबहादुर डम्बरबहादुर िुला, ममहला 

9.  310041 मुकेश यादव मकशोर भगडम  िुला, मिेशी 

10.  310037 रामनरेश यादव  रामदेव बेनी िुला, मिेशी 

11.  310177 रुपेशकुमार यादव शतु्रघनप्रसाद मबलटप्रसाद मिेशी 

12.  310085 सरर ा मजरेल बमे्बमसौंह मनराम िुला, ममहला 

13.  310011 सुरेशकुमार िड्का ररठे से े िुला 

14.  310112 सोनाली कर्ा  अशोककुमार जौंगलीलाल ममहला, मिेशी 
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अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, काठमाडडौं कायाालय, अनामनगर । 

ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम  ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-७ २०७८/६/१४ मदनको २००बजे  ८-१४ २०७८/६/१५ मदनको ११००बजे 

 

 

 

(सुलशला ग तम) (लनलकण्ठ शमाा) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


