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तुलसीपुर 

 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सचूी 
सूचना नं. :- २५/०७५-७६, ममततिः- २०७५/०६/२६ 

 

यस कायाालयको वव.नं.१४८६१-१४८६४/०७४-७५(खलुा तथा समाबेशी), कृवि सेवा, ला.पो.एण्ड ड.ेड.े/भेटेरीनरी समूह, 
रा.प.अनंककत द्ववतीय शे्रणी, नायब  पशु सेवा प्राववधिक र नायब पशु स्वास््य प्राववधिक पदको माग सखं्या ६(छ) मा 
स्थायी ननयुक्ततका लागग ससफाररश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोक्िमको 
एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची कायम हुन आएको व्यहोरा सम्बक्धधत सबैको िानकारीका लागग यो सूचना प्रकासशत गररएको 
छ ।  

 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सचूीिः- 
योग्यताक्रम रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर  मसफाररश गररएको 

ववज्ञापन नम्बर 
खलुा/समावेशी समूह 

१ ३००६०९ महेश नकाल १४८६१/०७४-७५ खलुा ला.पो.एण्ड ड.ेड.े 
२ ३००३४७ दगुाा बोहरा १४८६१/०७४-७५ खलुा ला.पो.एण्ड ड.ेड.े 
३ ३०००६० अशोक पधत १४८६३/०७४-७५ खलुा भेटेरीनरी 
४ ३००४६३ पथृ्वी नारायण साह १४८६३/०७४-७५ खलुा भेटेरीनरी 
५ ३००३२९ ददपेधर कुश्वाहा १४८६४/०७४-७५ मधेशी भेटेरीनरी 
६ ३००९०३ सुधदर बस्नेत १४८६२/०७४-७५ अपाङ्ग ला.पो.एण्ड ड.ेड.े 

 
 

द्रष्टव्यिः- 
 यस ववज्ञापनको अधतवााताामा सक्म्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्धधत उम्मेदवारले यो 

ननतिा प्रकाशन भएको समनतले ७ ददनपनछ अको ७ ददन सम्म आयोगको Website:- 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सककने व्यहोरा िानकारी गराइधछ ।  

 ससफाररश भएका उम्मेदवारहरुलाई समनत २०७५/०६/२८ गत ेददनको १.०० बिेपनछ ससफाररश पत्र ददइनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

(ननमकाधत आचाया) (कमल ज्ञवाली) (श्रीनारायण झा) (ओमबहादरु खड्का) 
   नायब सुब्बा  शाखा अगधकृत केधरीय प्रनतननगध     उपसगचव 
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उम्मेदवार मसफाररश सम्बन्िी सचूना 
सूचना नं. :-२१/०७५-७६, ममततिः- २०७५/०६/२६ 

 

यस कायाालयको वव.न.ं १४८६१/०७४-७५(खुला), कृवि सेवा, ला.पो. एण्ड ड.ेड.े समहू, रा.प.अनकंकत द्ववतीय 
शे्रणी, नायब पश ुसेवा प्राववधिक पदको माग सखं्या २(दईु) का लागग सलइएको अधतवााताामा उपक्स्थत उम्मदेवार सखं्या 
६(छ)को सलखखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अधतवाातााको  औित प्राप्ताङ्क तथा शकै्षक्षक योग्यताको शे्रणी वापतको अङ्क 
समेतको कुल योगबाट देहाय बमोक्िम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयकु्ततका लागग ननम्न 
कायाालयहरुमा ससफाररश गने ननणाय भएको हुुँदा सम्बक्धधत सबकैो िानकारीका लागग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ 
।  

 

मसफाररश योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम 

मसफाररश गररएको कायाालय 

१ ३००६०९ महेश नकाल 

सानीभेरी-३, रुकुम (पश्चचम) । 
ददर्ा बहादरु/िय कुमारी खरके क्िल्ला प्रशासन कायाालय, रुकुम 

पक्श्चमले तोके बमोक्िम । 
२ ३००३४७ दगुाा बोहरा 

दामाा गा.पा.-२, सल्यान ।  
ददले/ररता खड्कु क्िल्ला प्रशासन कायाालय, दाङले 

तोके बमोक्िम । 
 

 

अस्थायी योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ ३००२२२ छत्र राि िोशी सशवराि देवानधद 
 

द्रष्टव्यिः- वैकक्ल्पक ससफाररशका लागग कुनै पनन उम्मेदवार बाुँकी नरहेको । 

 

 

 

 

 

 

 

(ननमकाधत आचाया) (कमल ज्ञवाली) (श्रीनारायण झा) (ओमबहादरु खड्का) 
   नायब सुब्बा  शाखा अगधकृत केधरीय प्रनतननगध     उपसगचव 
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तुलसीपुर 

 

उम्मेदवार मसफाररश सम्बन्िी सचूना 
सूचना नं. :-२२/०७५-७६, ममततिः- २०७५/०६/२६ 

 

यस कायाालयको वव.न.ं १४८६२/०७४-७५(अपाङ्ग), कृवि सेवा, ला.पो. एण्ड ड.ेड.े समहू, रा.प.अनकंकत द्ववतीय 
शे्रणी, नायब पश ु सेवा प्राववधिक पदको माग सखं्या १(एक) का लागग सलइएको अधतवााताामा उपक्स्थत उम्मेदवार 
सखं्या ४(चार)को सलखखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अधतवाातााको  औित प्राप्ताङ्क तथा शकै्षक्षक योग्यताको शे्रणी वापतको 
अङ्क समेतको कुल योगबाट देहाय बमोक्िम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयकु्ततका लागग ननम्न 
कायाालयमा ससफाररश गने ननणाय भएको हुुँदा सम्बक्धधत सबकैो िानकारीका लागग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ ।  

 

मसफाररश योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, 
थर र वतन 

बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम मसफाररश गररएको कायाालय 

१ ३००९०३ सुधदर बस्नेत 

कोल्वी-८, बारा । 
रेवल बहादरु/दहम कुमारी इधर बहादरु क्िल्ला प्रशासन कायाालय, 

रोल्पाले तोके बमोक्िम । 
 

बकैश्ल्पक योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३००४३३ पदमराि िोशी 
गोदावरी न.पा.-७, कैलाली । 

अम्मरराि/डडक्रादेवी सभमलाल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ननमकाधत आचाया) (कमल ज्ञवाली) (श्रीनारायण झा) (ओमबहादरु खड्का) 
   नायब सुब्बा  शाखा अगधकृत केधरीय प्रनतननगध     उपसगचव 
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उम्मेदवार मसफाररश सम्बन्िी सचूना 
सूचना नं. :- २३/०७५-७६, ममततिः- २०७५/०६/२६ 

 

यस कायाालयको वव.न.ं १४८६३/०७४-७५(खुला), कृवि सवेा, भेटेरीनरी समहू, रा.प.अनकंकत द्ववतीय शे्रणी, नायब 
पश ु स्वास््य प्राववधिक पदको माग सखं्या २(दईु) का लागग सलइएको अधतवााताामा उपक्स्थत उम्मेदवार सखं्या 
१०(दश)को सलखखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अधतवाातााको  औित प्राप्ताङ्क तथा शकै्षक्षक योग्यताको शे्रणी वापतको अङ्क 
समेतको कुल योगबाट देहाय बमोक्िम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयकु्ततका लागग ननम्न 
कायाालयहरुमा ससफाररश गने ननणाय भएको हुुँदा सम्बक्धधत सबकैो िानकारीका लागग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ 
।  

 

मसफाररश योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र 
वतन 

बाबु/आमाको 
नाम 

बाजेको नाम मसफाररश गररएको कायाालय 

१ ३०००६० अशोक पधत 

लेकम-४,  दाचुाला । 
तोयराि/महाना सरवदत्व क्िल्ला प्रशासन कायाालय, 

सल्यानले तोके बमोक्िम । 
२ ३००४६३ पथृ्वी नारायण साह 

पटेवाा सुगौली गा.पा.-५, पसाा । 
मोनतलाल/ 
लसलता देवी 

सत्यनारायण क्िल्ला प्रशासन कायाालय, रुकुम 
पक्श्चमले तोके बमोक्िम । 

 

बकैश्ल्पक योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३००२२२ छत्र राि िोशी 
पुवीचौकी गा.पा.-४, डोटी । 

सशवराि/दहरा देवी देवानधद 

 

अस्थायी योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ ३०००२५ अमर बोहरा मुनसुर रामचधर 
 

 

 

 

 

 

(ननमकाधत आचाया) (कमल ज्ञवाली) (श्रीनारायण झा) (ओमबहादरु खड्का) 
   नायब सुब्बा  शाखा अगधकृत केधरीय प्रनतननगध     उपसगचव 
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लोक सेवा आयोग 

दाङ कायाालय 

   

तुलसीपुर 

 

उम्मेदवार मसफाररश सम्बन्िी सचूना 
सूचना नं. :- २४/०७५-७६, ममततिः- २०७५/०६/२६ 

 

यस कायाालयको वव.न.ं १४८६४/०७४-७५(मधेशी), कृवि सेवा, भेटेरीनरी समहू, रा.प.अनकंकत द्ववतीय शे्रणी, 
नायब पश ुस्वास््य प्राववधिक पदको माग सखं्या १(एक) का लागग सलइएको अधतवााताामा उपक्स्थत उम्मेदवार सखं्या 
६(छ)को सलखखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अधतवाातााको  औित प्राप्ताङ्क तथा शकै्षक्षक योग्यताको शे्रणी वापतको अङ्क 
समेतको कुल योगबाट देहाय बमोक्िम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयकु्ततका लागग ननम्न कायाालयमा 
ससफाररश गने ननणाय भएको हुुँदा सम्बक्धधत सबकैो िानकारीका लागग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ ।  

 

मसफाररश योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर 
र वतन 

बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम मसफाररश गररएको 
कायाालय 

१ ३००३२९ ददपेधर कुश्वाहा 
देबताल-३, बारा । 

ियनाथ/उसमाला देवी हररचन क्िल्ला प्रशासन कायाालय, 
रोल्पाले तोके बमोक्िम । 

 

बकैश्ल्पक योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३००७२३ राहुल कुमार महतो 
बटेचवर-३, िनषुा 

शैलेधर कुमार/ 
मञ्िु देवी 

चधरदेव 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ननमकाधत आचाया) (कमल ज्ञवाली) (श्रीनारायण झा) (ओमबहादरु खड्का) 
   नायब सुब्बा  शाखा अगधकृत केधरीय प्रनतननगध     उपसगचव 
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