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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ५७/०७९-८० 

                               सिसर्िः - २०७९/६/४ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३००४/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल कृद्वि सेिा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, 

नायब पशु सेिा प्राद्विद्विक पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लाद्वग छनौट भएका ४ 

(चार) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/२० र २१ गते सञ्चालन भएको अन्तरिाताामा उपखथित ४ (चार) जना उमे्मदिारको द्वलखित 

परीक्षा र अन्तरिातााको औित अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय 

बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/६/४ मा द्वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०३२१ 
रामजी राय यादि  

बसबरीया-४, सलााही 
रामप्रसाद/रामपरी युगेश्वर श्री राद्वरि य पशु प्रजनन कायाालय, पोिरा 

२.  ४५०२९६ 
शेरबहादुर सहकारी 

नरहरीनाि-४, कालीकोट 
प्रभुद्वजत/माता जुद्ध श्री राद्वरि य पशु प्रजनन कायाालय, पोिरा 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०६३० 
मनोज ठकुल्ला 

बान् नीग ी जयग -३, अछाम 
पुणाबहादुर/रतनदेिी तने्तद्वसंह 

नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०६२५ द्विकास राित रुपलाल पुने 

 

 

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अद्विकृत) (उपसद्वचि) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ५८/०७९-८० 

                               सिसर्िः - २०७९/६/४ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३००५/०७७-७८ (आ.ज.), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल कृद्वि सेिा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, 

नायब पशु सेिा प्राद्विद्विक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लाद्वग छनौट भएका ३ 

(र्ी,) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/२० र २१ गते सञ्चालन भएको अन्तरिाताामा उपखथित ३ (र्ी,) जना उमे्मदिारको द्वलखित 

परीक्षा र अन्तरिातााको औित अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/६/४ मा द्वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०३७७ 
प्रकाश पुन 

सानीभेरी-३, रुकुम पद्विम 
िडगबहादुर/िनमाया अद्विरे श्री राद्वरि य पशु प्रजनन कायाालय, पोिरा 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०२५७ 
सुद्वमत्रा घती 

छते्रश् िरी-३, सल्यान 
मोहनलाल/मैमी द्वडलु 

 

 

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अद्विकृत) (उपसद्वचि) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ५९/०७९-८० 

                               सिसर्िः - २०७९/६/४ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३००६/०७७-७८ (नपाङ्ग), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल कृद्वि सेिा, ला.पो. एण्ड डे.डे. 

समूह, नायब पशु सेिा प्राद्विद्विक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लाद्वग छनौट 

भएका ४ (चार) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/२० र २१ गते सञ्चालन भएको अन्तरिाताामा उपखथित ४ (चार) जना उमे्मदिारको 

द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औित अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/६/४ मा द्वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५०२८७ 
राजन शाही 

ताुँजाकोट-३, हुम्ला 
सपे/जयपुरी िनमल श्री राद्वरि य पशु प्रजनन कायाालय, पोिरा 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०६६५ 
अमृत बु ा 

चंिेली-३, हुम्ला 
चन्द्रद्वसंह/हजारी हंसे 

 

 

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 

 (नायब सुब्बा) (शािा अद्विकृत) (उपसद्वचि) 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ६०/०७९-८० 

                               सिसर्िः - २०७९/६/४ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३००४-१३००६/०७७-७८ (खुला र्था सिावेशाी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल कृद्वि सेिा, 

ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेिा प्राद्विद्विक पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको  

लाद्वग छनौट भएका १० (दस) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/५/२० र २१ गते सञ्चालन भएको अन्तरिाताामा उपखथित १० (दस) जना 

उमे्मदिारको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औित अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

एकिुष्ट योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर  सवज्ञाप, ,ं. ससफाररस सिूह 

१.  ४५०३२१ रामजी राय यादि  १३००४/०७७-७८ िुला 

२.  ४५०२९६ शेरबहादुर सहकारी १३००४/०७७-७८ िुला 

३.  ४५०२८७ राजन शाही १३००६/०७७-७८ अपाङ्ग 

४.  ४५०३७७ प्रकाश पुन १३००५/०७७-७८ आ.ज. 

 

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल चतेनाथ पोखरेल वीरेन्द्रबहादरु सवााँर 
 (नायब सुब्बा) (शािा अद्विकृत) (उपसद्वचि) 

 

,ोटिः  

 यस द्विज्ञापनमा द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट भई अन्तरिाताामा सखम्मद्वलत भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नद्वतजा प्रकाशन भएको द्वमद्वतले ७ (सार्) द्वदन पद्वछ अको ७ (सार्) द्वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सद्वकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः - ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/६/७ गरे् ११:०० बजे पसि सवर्रण गरर,े व्यहोरा सिेर् जा,कारी गराईन्ि । 


