
क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३००१९ कृष्णप्रसाद आचार्य धाइरिङ्ग-९, पर्यत भूमििाज/जानकीदेर्ी बानिसी

२ १३०००६ अननत निमििे वर्िाटनगि-११, िोिङ्ग टटकादत्त/अम्बबका भद्रलाल

३ १३०११५ सुिज सुर्ेदी भितपुि-१०, चचतर्न हरि/जुनु िवर्लाल

४ १३०१२५ मिर्लाल भुसाल सालझण्डी-१, रुपन्देही िािप्रसाद/डोलकला िोभाखि

५ १३००१७ कृष्ण पौडले गैडाकोट-१, नर्लपिासी जर्नािार्ण/छवर्कुिािी नािनदत्त

६ १३००२० केिर् भट्ट लाली-३, दाचुयला िािदत्त/िाचधकादेर्ी नन्दिाि

७ १३००४६ नीिा िािदाि भितपुि-२, चचतर्न दटदिाि/गंगादेर्ी िवर्लाल

८ १३०१०९ मसकेि िानन्धि बनेपा-७, काभ्रे हरिकृष्ण/पार्यती हरिगोपाल

९ १३००४९ प्रिोदकुिाि पौडले भितपुि-१०, चचतर्न देर्ीप्रसाद/मलला डोकुलिाज

क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३००९३ वर्र्ेक निमििे नतलोत्तिा-२, रुपन्देही देर्ीप्रसाद/किलादेर्ी िोतीलाल

२ १३०१०२ सन्तोष निमििे हमिय-६, गोिखा कृष्णबाबु/िाधा िर्ानाथ

३ १३०००८ अपाि पौडले व्र्ास-११, तनहुुँ डिरुदेर्/सीता ज्ञानेश्र्ि

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

ससफाररश योग्यताक्रमः

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)
सूचना नं.  २९९/०७३-७४

मिनतिः २०७३।०७।०४ 

आर्ोगको बबज्ञापन नबबि १७३२८/०७२-७३ (खलुा), नेपाल कृवष सेर्ा, भेटेरिनिी सिूह, िा.प.ततृीर् शे्रणी (प्रा.), पिु चचककत्सक  पदको
िाग पदसंख्र्ा ९ (नौ) का लाचग मिनत २०७३।०६।२० ि २१ गत ेमलइएको अन्तर्ायतायिा उपम्थथत उबिेदर्ाि संख्र्ा १७ (सत्र) को
मलखखत पिीक्षा, सािुटहक पिीक्षण, िैक्षक्षक र्ोग्र्ता ि अन्तर्ायताय सिेतको प्रापतांकबाट देहार् बिोम्जि र्ोग्र्ताक्रि कार्ि हुन
आएकोले थथार्ी ननर्ुम्ततको लाचग  सािान्र् प्रिासन िन्त्रालर्िा मसफारिि गन ेगिी मिनत २०७३।०७।०४ िा ननणयर् भएको हुुँदा
सबबम्न्धत सबैको जानकािीको लाचग र्ो सूचना प्रकािन गरिएको छ ।
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क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम कैफफयत

१ १३००९४ िंकि न्र्ौपाने गणेिप्रसाद खखिलाल

२ १३०११४ सुिज गुरुङ टहिालाल रुद्रबहादिु

३ १३००५० प्रिोदकुिाि िाना सुखिाि हरिमसहं

४ १३००३६ टदमलपकुिाि उपाध्र्ार् थिनािार्ण चक्रपाखण

नोटः

  ___________

 (भागीिथा गैिे)
  िाखा अचधकृत

र्स वर्ज्ञापनिा मलखखत पिीक्षाबाट अन्तर्ायतायको लाचग छनौट भई अन्तर्ायतायिा सम्बिमलत भएका उबिेदर्ािहरुले प्रापत गिेको कूल
प्रापतांक सबबम्न्धत उबिेदर्ािले र्ो ननतजा प्रकािन भएको मिनतले ७ टदन पनछ अको ७ टदन सबि आर्ोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनय सककने व्र्होिा जानकािी गिाइन्छ ।

   ___________

(कुिािप्रसाद भण्डािी)
     िाखा अचधकृत

                           ___________

                        (ज्ञानेश्र्ि भट्टिाई)

                              उपसचचर्

अस्थायी योग्यताक्रमः
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