
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १३५ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।१८ 

लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाबाट 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 प्रामवमधक 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 १०११८ १०११९ - १०१२० - - - 

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

माग पद संख्ाः  ३ १ - १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                    ९२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
६ ६ - ४ - - - 

 

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

1.  ५००६४ अरुर्ा राई  मदनकुमार बलबहादुर िुला, ममहला 

2.  ५०१३३ अशोकप्रसाद यादव  सत्यनारायर् अके्षलाल िुला, मधेसी 

3.  ५००२५ चन्द्रकुमार राइा मललाबहादुर केशोरमसौंह िुला 

4.  ५००५२ जानुकादेवी सुनुवार भर कुमार छत्रमान ममहला 

5.  ५०१३६  ाराकुमारी न्यडपाने जैसी लोकु मिलाराम ममहला 

6.  ५००२८ दमनद मगर सुदल कर्ाबहादुर िुला 

7.  ५००७८ दुगाानन्द यादव जगदीशप्रसाद सोमन मधेसी 

8.  ५००७९ पुष्पा धामी रघुमबरमसौंह जसमबरमसौंह िुला, ममहला 

9.  ५००७६ प्रमदप राय सहदेव देवकी मधेसी 

10.  ५०१४१ भाबना आलेमगर िुमकन्द्रबहादुर पूर्ाबहादुर िुला, ममहला 

11.  ५०१४४ मोमह कुमार साह  ेली  रामाधार महरा मधेसी 

12.  ५००७२ शुशु शे्रष्ठ पदमकुमार मवरबहादुर ममहला 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटा । 

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

१-७ २०७८/६/१७ मदनको ११००बजे  ८-१२ २०७८/६/१७ मदनको २००बजे 
 

 

 
(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


