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उम्माञेदेशवार श्सफाररा सम्वन्द्ि सि
ू ्ा
सि
ू ्ा ्.ं २२४/०७४-०७५¸ श्माञश्त २०७४/०९/२७
यस तनदेशनालयको तव.नं. १३०७९/०७३–७४ (खुला), नेपाल कृ ति सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समहू ¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, पशु
सेवा प्रातवतधक पदको माग पद संख्या १ (एक) को लातग तमतत २०७४/०९/२७ गते तलइएको अन्तरवाताामा उपतथथत उम्मेदवार ५ ज्ाको
तलतखत परीक्षा¸ शैतक्षक योग्यता र अन्तरवातााको अक
ं का आधारमा देहाय बमोतजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले थथायी तनयतु िको
लातग तसफाररश गने तनणाय भएको व्यहोरा सम्बतन्धत सबैको जानकारीको लातग यो सचू ना प्रकातशत गररएको छ ।
श्सफाररा योग्यताक्रमाञ सि
ू
यो.
क्र.्ं.

रोल ्ं.

1

230038

उम्माञेदेशवारको ्ामाञ थर
बसन्त गौतम

ठे गा्ा

बाबु

मल्म-४, बाग्लुङ

आमाञा

पुनाराम

लक्ष्मी

बाजे
तोयानाथ

वैकश्पपक योग्यताक्रमाञ सि
ू
वै.यो.
क्र.्ं.

रोल ्ं.

१

230052

उम्माञेदेशवारको ्ामाञ थर
मु क्तिराम पौडे ल

ठे गा्ा

बाबु

शु क्लागण्डकी-८, तनहुँ

आमाञा

रामचन्द्र

चन्द्रकला

बाजे
टे कनाथ

अस्थाय योग्यताक्रमाञ सि
ू
तनजामती सेवा ऐन २०४९ (सश
ं ोधन सतहत) को दफा ११ अनसु ार अथथायी तनयतु ि प्रयोजनको लातग ।
अस्थाय
रोल ्.ं
उम्माञेदेशवारको ्ामाञ थर
बाबु
बाजे
यो.क्र.्ं.
230049 माधव पाण्डे
१
कुलप्रसाद
दण्डपाणि
२

230042

णिमबहादु र राना

िव

मादो

३

230023

तेजणबक्रम वली

कृणतबहादु र

णडल्लीबहादु र

४

230057

राधेश्याम साह कानु

उमे श

अंणचत

५

230007

उदयलाल खत्री

लालबहादु र

जं गणवर

............................
(दामोदर पौडेल)
ााखा अश्िकृत

..................................
(संजय कुमार चौधरी)
के न्द्र य प्रश्तश््ि

.................................
(सररता कुमारी खततवडा)
श््देशनाक
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्ोटः मातथ उल्लेतखत तवज्ञापनहरुमा तलतखत परीक्षाबाट अन्तरवातााको लातग छनौट भई अन्तरवाताामा सतम्मतलत भएका उम्मेदवारहरुले

प्राप्त गरे को कुल प्राप्ता्कक सम्वतन्धत उम्मेदवारले यो नततजा प्रकाशन भएको तमततले ७ तदन पतछ अको ७ तदन सम्म आयोगको Website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

............................
(दामोदर पौडेल)
ााखा अश्िकृत

..................................
(संजय कुमार चौधरी)
के न्द्र य प्रश्तश््ि

.................................
(सररता कुमारी खततवडा)
श््देशनाक

