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 उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं.  ८५ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१०/०५ 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०८८-१३०९१/०७२-०७३ (खलुा तथा समािशेी)¸ नेपाल कृनि सेिा¸ भटेेरिनिी समहू¸ 

िा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ पश ु स्िास््य प्रानिनिक पर्दको लानि नमनत २०७३/१०/४ ि ५ िते नलइएको अन्तििाताामा उपनस्थत 

उम्मरे्दिाि १८ जनाको नलनखत पिीक्षा¸ अन्तििाताा  ि शनैक्षक योग्यता  समतेको अकंका आिािमा र्दहेाय बमोनजमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले स्थायी ननयनुिको लानि नसफारिश िने ननणाय भएको व्यहोिा सम्बनन्ित सबैको जानकािीको लानि यो सचूना 

प्रकानशत िरिएको छ । 
 

श्व.्ं.: १३०८८/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: ४ (िार) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230033 िमािाज जैशी कुलर्दिेामाण्डौ-८, बाजिुा िंिलाल - र्दिेीलाल 

२ 230029 तलुसीिाम काफ्ले  छाङछाङ्र्दी-४, स्याङ्जा एकनािायण चतु्रकुमािी हुमकान्त 

३ 230053 नबष्ण ुके.सी. र्दाखाक्िाडी-१, प्यठूान नडलबहार्दिु समुाकुमािी नभमबहार्दिु 

४ 230051 नबनािाम िढुाथोकी नसम्ली-२, रुकुम मोनतिाम नतलसिा नलल ु

 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230067 िाजेश पाण्डे निर्ाा-२, स्याङ्जा इश्विीप्रसार्द नटकाकुमािी िनलिाम 

२ 230028 डुकप्रसार्द पाण्डे बङ्ुर्दी-७, कनपलिस्त ु नखमलाल नितार्दिेी नडल्लीिाम 
 

 

अस्थाय  योग्यिाक्रमाञ सिू  

ननजामती सेिा ऐन २०४९ (संशोिन सनहत) को र्दफा ११ अनसुाि अस्थायी ननयनुि प्रयोजनको लानि । 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

१ 230049 बासरु्दिे खनाल  नखमनािायण मनहिी 

२ 230026 टेकिाज पौडेल िरुुप्रसार्द जयलाल 
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अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

३ 230024 ज्ञानप्रसार्द भट्टिाई र्नश्याम निद्यािि 

४ 230074 निशाल शमाा िणशेप्रसार्द मोहर्दत्त 

५ 230027 टेकबहार्दिु खनाल कणाबहार्दिु समाानन्र्द 

६ 230012 कमलप्रसार्द अनिकािी शनसिि कुलानन्र्द 
 

 

श्व.्ं.: १३०८९/०७२/७३ (आ.ज.)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230056 भपुेन्र पनु पनूतामकााँडा-२, रुकुम मानबहार्दिु नपिली नबिबहार्दिु 
 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230036 नािायण र्दलाामी सोमार्दी-१, पाल्पा र्नबहार्दिु खनिकला केशनिि 
 

 

श्व.्ं.: १३०९०/०७२/७३ (माञधेा )       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230078 सत्येन्रकुमाि िाय  पडरिया-८, सलााही निेश कोनशलार्दिेी बरी 
 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230004 अब्र्दलुउमि मसुलमान  नशििाज-१२, कनपलिस्त ु मसु्ताक अनल आनमना इनरस मोहम्मर्द  

 

श्व.्ं.: १३०९१/०७२/७३ (देशश्लि)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230021 िीता नेपाली िाङ्ला-४, अर्ााखााँची भेकबहार्दिु पर्दमकुमािी हरिलाल 
 

 

 



   

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230089 नहिा परियाि रुम्जाटाि-८, ओखलढंुिा डम्बिबहार्दिु लक्ष्मी नभमबहार्दिु 

 

्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत पिीक्षाबाट अन्तििातााको लानि छनौट भई अन्तििाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिािहरुले प्रात 

ििेको कुल प्राताङ्क सम्िनन्ित उम्मेर्दिािले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सनकने व्यहोिा जानकािी ििाइन्छ । 

२. नसफारिश भएका उम्मेर्दिािहरुलाई  नमनत २०७३।१०।०७ िते नर्दनको ३ बजे नसफारिश  पत्र नितिण िन े कायाक्रम िहकेो व्यहोिा जानकािी ििाइन्छ ।  

 

 

………………………… 

उपेन्रिाज पौड्याल 

शाखा अनिकृत 

 

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

(िाज ुसत्याल) 

केन्रीय प्रनतननिी 

………………………. 

(सरिता कुमािी खनतिडा) 

ननर्दशेक 

 

  

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user
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एकमुाञष्ठ योग्यिाक्रमाञ िथा श्सफाररा कायाालय सम्बन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. ८६ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१०/०५    

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०८८-१३०९१/०७२-०७३ (खलुा तथा समािशेी)¸ नेपाल कृनि सेिा¸ भटेेरिनिी समहू¸ 

िा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ पश ुस्िास््य प्रानिनिक पर्दमा नमनत २०७३/१०/०५ िते नसफारिश भएका उम्मरे्दिािहरुले प्रात ििेको कुल 

अकंको आिािमा कायम भएको एकमषु्ठ योग्यताक्रम सचूीका आिािमा र्दहेाएको कायाालयमा नसफारिश िरिएको व्यहोिा सम्बनन्ित 

सबैको जानकािीको लानि यो सचूना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

एकमाञुष्ठ  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर 

श्व.्ं. 

/०७२।७३ 
श्कश्समाञ श्सफाररा गररएको कायाालय 

1 230033 िमािाज जैशी १३०८८ खलुा  नजल्ला पश ुसेिा कायाालय, भिैहिा, रुपन्र्दहेी 

2 230029 तलुसीिाम काफ्ले  १३०८८ खलुा  नजल्ला पश ुसेिा कायाालय, पाल्पा 

3 230053 नबष्ण ुके.सी. १३०८८ खलुा  नजल्ला पश ुसेिा कायाालय, मसु्ताङ 

4 230051 नबनािाम िढुाथोकी १३०८८ खलुा  नजल्ला पश ुसेिा कायाालय, िोिखा 

5 230056 भपुेन्र पनु १३०८९ आ.ज. नजल्ला पश ुसेिा कायाालय, लमजङु 

6 230078 सत्येन्रकुमाि िाय  १३०९० मिेशी  नजल्ला पश ुसेिा कायाालय, म्याग्र्दी 

7 230021 िीता नेपाली १३०९१ र्दनलत  नजल्ला पश ुसेिा कायाालय, म्याग्र्दी 

 
नोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत पिीक्षाबाट अन्तििातााको लानि छनौट भई अन्तििाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिािहरुले प्रात 

ििेको कुल प्राताङ्क सम्िनन्ित उम्मेर्दिािले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सनकने व्यहोिा जानकािी ििाइन्छ । 

२. नसफारिश भएका उम्मेर्दिािहरुलाई  नमनत २०७३।१०।०७ िते नर्दनको ३ बजे नसफारिश पत्र नितिण िने  कायाक्रम िहकेो व्यहोिा जानकािी 

ििाइन्छ ।  

 
 

………………………… 

उपेन्रिाज पौड्याल 

शाखा अनिकृत 

 

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

(िाज ुसत्याल) 

केन्रीय प्रनतननिी 

………………………. 

(सरिता कुमािी खनतिडा) 

ननर्दशेक 
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