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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००३४ टिकाराम खनाल शुद्धोधन-४, रुपने्दही दिवाखर/मायािेवी पिमपानी

२ ८७०१०५ सविना लम्साल भरतपुर-११, दितवन िन्द्रकान्त/कमलािेवी गोदपनाथ

३ ८७००६० अननष सापकोिा भरतपुर-५, दितवन मेघनाथ/बालकुमारी एकनारायण

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००६९ सझंना शे्रष्ठ िन्द्रादगरी-११, काठमाड ौं अमृतबहािुर/सुन्दरी हररबहािुर

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१०० केशव अदनरुद्र

२ ८७००४९ वरुणप्रसाि रामप्रसाि

३ ८७०१९८ ओमप्रसाि दवषु्णप्रसाि

४ ८७०१९६ टेकप्रसाि िुडामणी

५ ८७०२०२ रेशमराज दशवप्रसाि

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

राजुप्रसाद न्यौपाने
केशि खरेल

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस दवज्ञापनमा दलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग छन ट भई अन्तवााताामा सखिदलन भएका उिेिवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेिवारले यो नदतजा प्रकाशन भएको 

दमदतले ७ (सा ) दिन पदछ अको ७ (सा ) दिनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सदकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

अस्थायी योग्य ाक्रििः

उमे्मदवारको नाि थर

छाया खनाल
अच्यतु आचायय
अननल रेग्मी

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७७५/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३१३/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृदि सेवा, भेटेररनरी समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), पशु दिदकत्सक

पिको माग पि सौंख्या ३ (तीन) का लादग दलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग छन ट भएका ८ (आठ) जना उिेिवारहरुको

दमदत २०७८।१२।१५ गते  अन्तवााताा सौंिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ८ (आठ) जना उिेिवारहरुको अन्तवााताा , सामूदहक

परीक्षण र दलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा िेहाय बमोदजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी दनयुखिको

लादग सौंघीय मादमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दसफाररश गने गरी दमदत २०७८।१२।१५ मा दनणाय भएको हुुँिा सम्बखित

सबैको जानकारीको लादग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

Page 1 of  3 अन्तिायताय तथा ससफाररश शाखा
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००५९ बिशाल चन्द िशरथिन्द-६, बैतडी पुष्करबहािुर/राजेश्वरी नारायण

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१३४ लोकेन्र न्यौपाने दतलागुफा-८, कादलकोट कणााखर/धनलक्ष्मी प्रमानन्द

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस दवज्ञापनमा दलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग छन ट भई अन्तवााताामा सखिदलन भएका उिेिवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेिवारले यो नदतजा प्रकाशन 

भएको दमदतले ७ (सा ) दिन पदछ अको ७ (सा ) दिनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सदकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ 

।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७७६/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३१४/०७७-७८ (अपांग), नेपाल कृदि सेवा, भेटेररनरी समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), पशु

दिदकत्सक पिको माग पि सौंख्या १ (एक) का लादग दलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग छन ट भएका ३ (तीन) जना

उिेिवारहरुको दमदत २०७८।१२।१५ गते  अन्तवााताा सौंिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ३ (तीन) जना

उिेिवारहरुको अन्तवााताा, सामूदहक परीक्षण र दलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा िेहाय बमोदजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी दनयुखिको लादग सौंघीय मादमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दसफाररश गने

गरी दमदत २०७८।१२।१५ मा दनणाय भएको हुुँिा सम्बखित सबैको जानकारीको लादग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

सिावेशी
कैमफय 

१ ८७००३४ दटकाराम खनाल 17313/077-78 खुला

२ ८७०१०५ सदवना लम्साल 17313/077-78 खुला

३ ८७००६० अदनि सापकोटा 17313/077-78 खुला

४ ८७००५९ दबशाल िन्द 17314/077-78 अपाौंग

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७७७/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७३१३/०७७-७८ (खुला) र १७३१४/०७७-७८ (अपांग), नेपाल कृदि सेवा, भेटेररनरी

समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), पशु दिदकत्सक अदधकृत पिमा दनयुखिका लादग दसफाररश भएका उिेिवारहरुले प्राप्त

गरेको कूल प्राप्ताौंकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूिी दमदत २०७८।१२।१५ को दनणायानुसार सम्बखित

सबैको जानकारीको लादग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी: 
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