
  

लोकलोक  सेवासेवा  आयोगआयोग  

  बटुवलबटुवल  कायाालयकायाालय   

  

 
 

  

                                                                                                (प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                                        बटुवल, रूपन्देहीबटुवल, रूपन्देही 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३९/०७८-७९, समसत २०७९।३।२८ 
  

यस कायाालयको सव.नं. १३९१३/०७७-७८ (खलुा), नेपाल कृसि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समहू रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), पश ुसेवा 

प्रासवसधक पदको माग संख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्तरवाताामा उपसथथत ९ (नौ) जना उम्मेदवारहरुमध्ये सलसखत परीक्षाको प्राप् ताङ्क 

र अन्तरवातााको औसत प्राप् ताङ्क समेतका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले दहेायका कायाालयमा थथायी 

सनयसुिका लासग ससफाररस गने समसत २०७९।३।२८ मा सनणाय भएकोले सम्बसन्धत सबैको जानकारीका लासग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यताक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस भएको 

कायाालय 

१. ६१०००८ सरेुन्र ओली मसुसकोट-१४, रुकुम पस चम सटकाराम/सटका आसीराम 
रास् िय पश ुप्रजनन कायाालय, 

नेपालगञ् ज, गौााट, बा के 
 

बैकसपपक योग्यताक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. ६१०१३६ दयाराम चौधरी राप् ती-४, दाङ उरन/ यामकली कुजु 

२. ६१०१७० मनमोहन कामी ससथने-८, रुकुम पवूा भरसवर/दीपाकुमारी शान्ते 

३. ६१०१६५ तेजसबक्रम वली छत्रे वरी-३, सपयान सकतीबहादरु/मैमी सडपलीबहादरु 

४. ६१००९५ ससुनल थारु बारबसदाया-१०, बसदाया बाजरुाम/सतरछारानी फुलराम 

५. ६१००७६ सनरन्जना  चौधरी लालमसटया-५, दाङ दसेवराम/सबनादवेी बसुिराम 

६. ६१०१६४ अनरुूदकुमार  यादव पस चम कुशाहा-५, सनुसरी सत्यनारायण/राजकुमारीदवेी बच्चालाल 

७. ६१००६७ दगुाबहादरु  दजी महाब-ु२, दलैेख मनसजते/मैनकला ससउरामे 

८. ६१००८६ रुपेशकुमार यादव हनमुाननगर कंकाली-५, सप् तरी शत्राुनप्रसाद/राजकुमारीदवेी सबलटप्रसैला 
 

अथथायी योग्यताक्रम:- 

क्र.सं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१. ६१०१८७ ताराकुमारी न्यौपाने जैसी लोकु सडलाराम 

२. ६१००३८ सदपनारायण मेहता रमेशकुमार भलुाई 

३. ६१००३१ दवेेन्र सनरौला नगेन्रबहादरु भवुनससंह 

४. ६१००६६ मोसहतकुमार साह तेली रामाधार सहरा 

 

......................... 

 (सवजय कुमार रम्तेल) 

   कम्प्यटुर अपरेटर 

 .......................... 

   

 (कृ्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

     शाखा असधकृत 

........................... 

 

(ध्यान कुमार थापा) 

       उपससचव 
 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताामा ससम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् त गरेको कुल 

प्राप् ताङ्क सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसत २०७९।३।२९ गते सदनको ११:०० बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध 

छ । 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

