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उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.- ४४ /०७३-७४ 

सूचना प्रकाशन समसतः- २०७४/०१/ ०७ गते 

 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १४८८३/०७२-०७३ (खलुा), कृवि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समहू, रा.प.अनंवकत वितीय 
शे्रणी (प्राववसधक) नायव पश ुसेवा प्राववसधक पदको माग पद संख्या २ (दइु) का लासग सलइएको अन्तवााताामा उपस्थथत ४(चार) 
जना उम्मेदवारहरुको सलस्खत परीक्षाको प्राप् ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको शे्रणी वापतको अङ्क तथा अन्तवाातााको औित प्राप् ताङ्क 
समेतको कुल योगबाट देहाय बमोस्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले एकमषु्ट योग्यताक्रम र सनजहरुको रोजाइको 
प्राथसमकताक्रम अनसुार थथायी सनयसु्िका लासग सनम्न कायाालयमा ससफाररश गने सनणाय गररएको छ ।साथै वैकस्पपक तथा 
अथथायी योग्यताक्रम सूची देहाय वमोस्जम कायम हनु आएको व्यहोरा समेत सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ । 

 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल 
नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

थथायी ठेगाना 
 

बाब/ुआमाको नाम बाजेको 
नाम 

ससफाररश गररएको कायाालय 

१ ३०००९९ मंगलप्रसाद चौधरी लालमवटया-५, दाङ । स्शव प्रसाद/सनेुवी सन्तराम स्जपला पश ुसेवा कायाालय, दाङ । 

२ ३०००१८ खडगवहादरु के.सी. तलुसीपरु-८, दाङ । कुलबहादरु/सगताकुमारी कााँसीराम स्जपला पश ुसेवा कायाालय, रोपपा । 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर   थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको 
नाम 

बाजेको नाम 

1 ३०००५१ तेजराज रोका चााँदेकरन्जी-३, सपयान । ववर बहादरु/भागी शेरमान 
 

  अथथायी योग्यताक्रम सूचीः 
अ. यो. क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

1 ३००००५ अवव वकरण सड.सी. टोपबहादरु कृष्णबहादरु 

२ ३००१३९ स्शररि गौतम टंकप्रसाद वटकाराम 

३ ३००००९ एकराज सवुेदी शोभाकर प्रमेनारायण 

४ ३०००९७ भपेुन्र सब.सी. परे मानससङ्गे 

५ ३००१२३ रामबहादरु के.सी. लालबहादरु कणावीर 

६ ३००१५८ सरेुन्र ओली वटकाराम आसीराम 

 

 

 

(सनमकान्त आचाया) (कमल ज्ञवाली) (राजेन्र प्रसाद शमाा) (ओमबहादरु खड्का) 
 नायब सबु्बा शाखा असधकृत केन्रीय प्रसतसनसध सनदेशक 
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उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.-४५  /०७३-७४ 

सूचना प्रकाशन समसतः- २०७४/०१/ ०७ गते 

 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १४८८४/०७२-०७३ (दसलत), कृवि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समहू, रा.प.अनंवकत वितीय 
शे्रणी (प्राववसधक) नायव पश ुसेवा प्राववसधक पदको माग संख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्तवााताामा उपस्थथत ३(तीन)जना 
उम्मेदवारहरुको सलस्खत परीक्षाको प्राप् ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको शे्रणी वापतको अङ्क तथा अन्तवाातााको औित प्राप् ताङ्क समेतको 
कुल योगबाट देहाय बमोस्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले एकमषु्ट योग्यताक्रम र सनजहरुको रोजाइको प्राथसमकताक्रम 
अनसुार थथायी सनयसु्िका लासग सनम्न कायाालयमा ससफाररस गने सनणाय गररएको छ ।साथै वैकस्पपक योग्यताक्रम सूची देहाय 
वमोस्जम कायम हनु आएको व्यहोरा समेत सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 
ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल 
नम्बर 

उम्मेदवारको 
नाम, थर 

थथायी ठेगाना 
 

बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश गररएको कायाालय 

१ ३०००७९ प्रकाश ववश्वकमाा सानोश्री-५, बर्दाया । अमरससंह/प्रमेकला रत्ने स्जपला पश ुसेवा कायाालय, रोपपा । 
 

बैकस्पपक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर   थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 ३०००९४ भावना सनुार शारदा न.पा.-८, सपयान । गोपालससं/ररमाकुमारी स्खमबहादरु 

 

 

 

 

 

 

 

(सनमकान्त आचाया) (कमल ज्ञवाली) (राजेन्र प्रसाद शमाा) (ओमबहादरु खड्का) 
 नायब सबु्बा शाखा असधकृत केन्रीय प्रसतसनसध सनदेशक 
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एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
 

सूचना नं.- ४६/०७३-७४ 

सूचना प्रकाशन समसत २०७४/०१/  ०७ गते 

 
 

यस कायाालयको वव. नं. १४८८३/०७२-०७३ (खुला) र वव.नं.१४८८४/०७२-०७३ (दसलत) कृवि सेवा, 
ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनंवकत वितीय शे्रणी (प्राववसधक) नायव पश ुसेवा प्राववसधक पदको माग पद संख्या ३ 
(तीन) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपस्थथत ७(सात) जना उम्मेदवारहरुको सलस्खत पररक्षाको प्राप्तांक,शैस्क्षक 
योग्यताको शे्रणी वापतको अंक तथा अन्तरवातााको औित प्राप्तांक समेतको कुल योगवाट देहाय वमोस्जम एकमषु्ट 
योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले सनजहरुको रोजाइको प्राथसमकताक्रम अनसुार थथायी सनयसु्िका लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफाररस गने सनणाय गररएको छ । 

तपससल 
 

यो.क्र.नं. रोल नंम्बर उम्मेदवारको नाम, 
थर र ठेगाना 

ससफाररस गररएको ससफाररश गररएको कायाालय कैवफयत 

ववज्ञापन नं. खलुा/समावेशी 

1 
३०००९९ मंगलप्रसाद चौधरी 

लालमवटया-५, दाङ । १४८८३/०७२-०७३ खुला 
स्जपला पश ुसेवा कायाालय, दाङ ।  

२ ३०००१८ खडगवहादरु के.सी. 
तलुसीपरु-८, दाङ । १४८८३/०७२-०७३ खुला 

स्जपला पश ुसेवा कायाालय, रोपपा ।  

३ ३०००७९ प्रकाश ववश्वकमाा 
सानोश्री-५, बर्दाया । १४८८४/०७२-०७३ दसलत 

स्जपला पश ुसेवा कायाालय, रोपपा ।  

  

नोटः 

मासथ उपलेस्खत ववज्ञापनहरुको अन्तवााताामा सस्म्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्न्धत 
उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ र्दन पसछ अको ७ र्दनसम्म आयोगको website:www.psc.gov.np 
बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

 

 

(सनमकान्त आचाया) (कमल ज्ञवाली) (राजेन्र प्रसाद शमाा) (ओमबहादरु खड्का) 
 नायब सबु्बा शाखा असधकृत केन्रीय प्रसतसनसध सनदेशक 
 


