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लोक सेवा आयोग 
 

  

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १९६ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७९।५।१२ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर्  र अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको 

व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको लालग छनौट भएका 

उमे्मदवारिरूले पासपोटा  साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक 

कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) लदन लभत्र 

यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्र अनामनगरमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत गरी 

रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै तित 

दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उखिखख  सक्कल 

कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शाखामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । सामूमहक 

परीक्षर्  र अन्तवाा ााको मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः  कृमि, भेटेररनरी पदः   पशु मचमकत्सक ति/शे्रणीः   रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७९।१।५ र ६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 

लवज्ञापन नं. . ०७८।७९ १७३०७ १७३०८ १७३०९ १७३१० १७३११ - - 

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

माग पद संख्ाः  १३ ४ ३ २ २ - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                        २४६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२२ १५ ८ ८ ५ - - 

 

त. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर तावुको नाम ताजेको नाम छनौट समूि 

1.  ८७०१९१ अमनल रेग्मी ओमप्रसाद मबषु्णप्रसाद खुला 

2.  ८७०१८६ अमबनाश भट्टराई देबुप्रसाद बमिनाथ खुला 

3.  ८७०२५० अममक शे्रष्ठ अजुानकुमार जयराम आ .ज.  

4.  ८७०२३० अरुर् खनाल लोकनाथ छमबलाल खुला 

5.  ८७००१८ अमलशा झा सुमशलकुमार भोला मधेशी 

6.  ८७००४७ आभाि शे्रष्ठ मििीराज श्रीनारायर् आ .ज.  

7.  ८७०३२७ उममाला पोखे्रल ऋमिराम मललानाथ खुला, ममहला 

8.  ८७०२४५ करुर्ा शमाा पखण्  मवकास हृदयनाथ ममहला 

9.  ८७०३२४ गररमा थापा गोपालमवक्रम पुष्पबहादुर खुला, ममहला 

10.  ८७०३५० गोपाल देव प्रमदपकुमार मबने्दश्वोरलाल मधेशी 

11.  ८७०३६८ चन्द्रकला राना खखमबहादुर रेखे ममहला, आ .ज.  

12.  ८७०२२३ मचरर्कृष्ण म वारी रामकृष्ण मोहमनधी खुला 

13.  ८७०२७९ छाया खनाल केशब अमनरुि खुला, ममहला 

14.  ८७०२५५ मदक्षा सापकोटा अजुानप्रसाद गुर्ामनमध ममहला 

15.  ८७०१३६ मदनेश अयााल हररप्रसाद नन्दप्रसाद खुला 

16.  ८७०१०८ मदनेश पन्त मकशोररस नगेन्द्रप्रसाद खुला 

17.  ८७०१०९ मदमपका रेग्मी कृष्णप्रसाद नरनाथ ममहला 

18.  ८७०३७० मनकास भोलोन मवश्वलाल मज बहादुर आ .ज.  

19.  ८७०२७४ मनशा पडिेल खिानन्द मटकाराम खुला, ममहला 

20.  ८७०१९४ पररक्षा गुरुङ्ग गौंगाबहादुर गिरमसौंह ममहला, आ .ज.  
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त. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर तावुको नाम ताजेको नाम छनौट समूि 

21.  ८७०३०५ प्रज्ञा भट्टराई सोमप्रसाद हेमप्रसाद ममहला 

22.  ८७०१६३ प्रवेग आचाया बुखददसागर रमाबिभ खुला 

23.  ८७०१३१ पे्रममसा शे्रष्ठ पे्रमकुमार धनबहादुर आ .ज.  

24.  ८७०१४३ मबजय पडिेल खगेन्द्र भेिनाथ खुला 

25.  ८७०१८५ ममलन पडिेल  ेजेन्द्रप्रसाद चे नाथ खुला 

26.  ८७०२५८ रौंजनमसौंह कुशवाहा रामवृक्ष नथुनी मधेशी 

27.  ८७०३७४ रमवन लाम्गादे भुमपन्द्र जौंगे दमल  

28.  ८७०३४३ राजकुमार थारु श्रीराम मदनानाथ आ .ज.  

29.  ८७०१३२ राजेशकुमार शाह रामबहादुर बलराम मधेशी 

30.  ८७०२६८ रुमवना शाह भर कुमार नथुनी ममहला, मधेशी 

31.  ८७०२४२ लोकेन्द्र न्यडपाने कर्ााखर प्रमानन्द खुला 

32.  ८७०२२७ शान्ती कुवर शेरबहादुर अमरबहादुर खुला, ममहला 

33.  ८७०१८९ सौं ोि यादव मदनेशप्रसाद खेलाईप्रसाद खुला, मधेशी 

34.  ८७०१३० सत्यम गुप्ता राजेशवावु महरालालप्रसाद खुला, मधेशी 

35.  ८७०२४८ सनम महजान मदपलाल ठुलोक खुला, ममहला, आ .ज.  

36.  ८७०२३७ सुज ा रेग्मी खगेन्द्र मवषु्णहरी ममहला 

37.  ८७०२१८ सुमदप रेग्मी गजेन्द्रप्रसाद टौंकनाथ खुला 

38.  ८७०२२९ सुधाकर गुप्ता जोगेन्द्र परमहौंस मधेशी 

39.  ८७०२५६ सुबाश के्षत्री खखमबहादुर मनबहादुर खुला 

40.  ८७०३५९ सुबोध शाहशौंकर खि्कबहादुर शुकबहादुर दमल  

41.  ८७०३४६ सुरेश नेपाली कृष्णबहादुर  ुलबहादुर दमल  

42.  ८७०१०७ सुशील ऐरी मानमसौंह पुट्के खुला 

43.  ८७०२६४ सुखि ा मबसौंखे गोरेबहादुर अम्बरबहादुर खुला, ममहला, दमल  

44.  ८७०३७२ सृजना बमे्रल नन्दबहादुर भीमबहादुर दमल  
 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, कमलपोिरी । 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

त. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 
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(सुलशला गौतम) 

 

 

(लनलकण्ठ शमाा) 

 

 

(उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


