
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 

          फोनः  ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः  ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

 

  पाना नं. 1 

  

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-२८/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/६/७ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९५९/०७६-७७ (खुला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राषवषिक), 

पशु सेवा प्राषवषिक पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लाषग षलईएको षलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको  लाषग छनौट भएका ४ 

(चार) जना उमे्मदवारहरुको षमषत २०७८/०६/०७ गते  सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथथत ४ (चार) जना उमे्मदवारको षलखित 

परीक्षा र अन्तरवातााको औसत समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथषमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोषजमको कायाालयमा थथायी षनयुखिको लाषग षसफाररश गने गरी 

षमषत २०७८/०६/०७ मा षनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाषग यो सूचना प्रकाषशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     ससफाररस सिूह: खुला 

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 

बाबु/आिाको 

नाि 
बाजेको नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५००५६ 
ससु्मिता भजेुल 

हेटौंडा-१७, िकवानपरु 
हररकृष्ण/अननता श्यािबहादरु श्री राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय, कामकी 

२.  ४५००४८ 
ष्ट्रवरेन्द्र के. सी. 
आठष्ट्रवमकोट-९, रुकुि (पस्िि) 

पूणा/िन्द्री ष्ट्रटकाराि श्री राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय, कामकी 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००४३ 
गणेश बहादरु सनुार 

िाहाव-ु३, दैलेख 
दलबहादरु/ष्ट्रविला कणाबहादरु 

 

अस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  450072 हररशरण चौलागाई चेतनाथ तोयनाथ 

२.  450031 किलप्रसाद अनिकारी शस्शिर कुलानन्द्द 

३.  450027 नतथाराज पोख्रले ननिप्रसाद दाि ु

 

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

राजीव कुमार झा                     षचरन्जीवी भण्डारी                                         वीरेन्द्र बहादुर स्ाुँर 

 (शािा अषिकृत)                                                 (केन्द्रीय प्रषतषनषि)                                                 (उपसषचव) 

नोटिः  

 यस षवज्ञापनमा षलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाषग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मषलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित 

उमे्मदवारले यो नषतजा प्रकाशन भएको षमषतले ७ (सार्) षदन पषछ अको ७ (सार्) षदनसम्म आयोगको  

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सषकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 

          फोनः  ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः  ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

 

  पाना नं. 2 

  

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-२९/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/६/७ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९६०/०७६-७७ (िसहला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राषवषिक), 

पशु सेवा प्राषवषिक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाषग षलईएको षलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको  लाषग छनौट भएका ४ 

(चार) जना उमे्मदवारहरुको षमषत २०७८/०६/०७ गते  सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथथत ४ (चार) जना उमे्मदवारको षलखित 

परीक्षा र अन्तरवातााको औसत समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथषमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोषजमको कायाालयमा थथायी षनयुखिको लाषग षसफाररश गने गरी 

षमषत २०७८/०६/०७ मा षनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाषग यो सूचना प्रकाषशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः          ससफाररस सिूह: िसहला 

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर 

र ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५००१० 
सनिक्षा पौडेल 

पोखरा-२२, कामकी 
नडल्लीराि/निनाकुिारी चडुािणी श्री राष्ट्रिय पश ुप्रजनन कायाालय, कामकी 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

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

१.  ४५००६२ 
प्रनतिा वराल 

पोखरा-२२, कामकी 
दगुाादत्त/िनदेुवी खडानन्द्द 

 

 

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

राजीव कुमार झा            चिरन्जीवी भण्डारी                      वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अषिकृत)                                               (केन्द्रीय प्रषतषनषि)                                                 (उपसषचव) 

नोटिः  

 यस षवज्ञापनमा षलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाषग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मषलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित 

उमे्मदवारले यो नषतजा प्रकाशन भएको षमषतले ७ (सार्) षदन पषछ अको ७ (सार्) षदनसम्म आयोगको  

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सषकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 

          फोनः  ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः  ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

 

  पाना नं. 3 

  

एकिुष्ट योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-३०/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/६/७ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९५९-१२९६०/०७६-७७ (खुला र्था सिावेशी), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, 

रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राषवषिक), पशु सेवा प्राषवषिक पदको माग पद संख्या ३ (र्ीन) का लाषग षलईएको षलखित परीक्षाबाट 

अन्तवाातााको  लाषग छनौट भएका ७ (सार्) जना उमे्मदवारहरुको षमषत २०७८/०६/०७ गते  सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथथत ७ (सार्) जना उमे्मदवारको षलखित परीक्षा र अन्तरवातााको औसत समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय 

बमोषजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लाषग यो सूचना प्रकाषशत गररएको छ। 

एकिुष्ट योग्यर्ाक्रििः           

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

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

 

ससफाररश सिूह 

१.  ४५००५६ 
ससु्मिता भजेुल 

हेटौंडा-१७, िकवानपरु 
हररकृष्ण/अननता श्यािबहादरु खलुा 

२.  ४५००४८ 
ष्ट्रवरेन्द्र के. सी. 
आठष्ट्रवमकोट-९, रुकुि (पस्िि) 

पूणा/िन्द्री ष्ट्रटकाराि खलुा 

३.  ४५००१० 
सनिक्षा पौडेल 

पोखरा-२२, कामकी 
नडल्लीराि/निनाकुिारी चडुािणी िष्ट्रहला 

 

 

 

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

राजीव कुमार झा            चिरन्जीवी भण्डारी                      वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अषिकृत)                                               (केन्द्रीय प्रषतषनषि)                                                 (उपसषचव) 

 

नोटिः  

 यस षवज्ञापनमा षलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाषग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मषलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित 

उमे्मदवारले यो नषतजा प्रकाशन भएको षमषतले ७ (सार्) षदन पषछ अको ७ (सार्) षदनसम्म आयोगको  

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सषकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पुनश्चिः - ससफाररस पत्र सिसर् २०७८/०६/८  गरे् २:०० बजे पसि सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्ि । 

 


