
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 2 मध्ये  ~ 1  ~ 

उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. ५७/०७९-८०, समसत २०७९/०५/१४ 

 

आयोगको विज्ञापन नं. ५०५/०७८-७९ (खुला), स्थानीय तह अन्तगगत,  सहायकस्तर पााँच ाँ तह (प्राविविक), कृवि सेिा, 

भेटेररनरी/ लाइभस्टक पोल्ट्र ी एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट (ला.पो.डे.डे.) समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविविक/पशु सेिा प्राविविक 

पदका लावग माग पद सङ््खया ९ (न ) को २०७९/०५/०६ र ०७ गते वलइएको अन्तिागतागमा उपस्स्थत उमे्मदिार 

सङ््खया १५ (पन्ध्र) को वलस्खत परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोविम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले रोिाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा वमवत २०७९/०५/१४ गतेको वनर्गयानुसार स्थायी 

वनयुस्िको लावग वनम्न कायागलयमा वसफाररस गररएको ब्यहोरा सम्बस्ित सबैको िानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकावशत गररएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.  

नं. 

िोल 

नं. 

उमे्मदवािको  बाबुको 

नाम 
बाजेको नाम समूह 

ससफारिस गरिएको 

कायाालय नाम, थि ठेगाना 

१ २५७ वनकास  भोलोन 
फापरबारी-२, 

मकिानपुर 

विश्वलाल 

भोलोन 

वित बहादुर 

भोलोन 
भैटेररनरी 

हररहरपुरगढी गाउाँपावलका, 

वसिुली 

२ १८० टेकेन्द्र बहादुर राित 
खप्तड छेडेदह-३, 

बािुरा 

देउमले 

राित 
रवन राित ला.पो.डे.डे. 

न कुण्ड गाउाँपावलका, 

रसुिा 

३ २९ 
अन्िु  बस्याल 

विश्वकमाग 
वसस्ि-१, रुकुम 

कविराम 

नेपाली 
थागे साकी भेटेररनरी 

हेलमु्ब गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

४ ४४८ राि  मण्डल कलैया-२४, बारा 
कैलाश 

मण्डल 

वकशुनदेि 

महतो िानुक 
भेटेररनरी 

मेलम्ची नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

५ ६१५ 
सरोि कुमार महतो 

सुडी 

शहीदनगर-३, 

िनुिा 

रामपुिन 

महतो सुडी 

रामपृत 

महतो सुडी 
भेटेररनरी 

गोकुलगंगा गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

६ ५६९ संिय कुमार महतो 
लक्ष्मी वनिास-३, 

िनुिा 

वकशोरी 

महतो 
विदेशी महतो भेटेररनरी 

वलसङ््खखुपाखर 

गाउाँपावलका, वसिुपाल्चोक 

७ १७९ टेकेन्द्र बहादुर के.सी. 
बुवढगंगा-४, 

बािुरा 

नर बहादुर 

के.सी. 

बबगरवसङ्ख 

के.सी. 
ला.पो.डे.डे. 

वलसङ््खखुपाखर 

गाउाँपावलका, वसिुपाल्चोक 

८ ५०४ लक्ष्मी कुमारी िैशी 
बुढीगंगा-६, 

बािुरा 

निराि  

िैशी 

वललािर  

िैशी 
ला.पो.डे.डे. 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप 

९ २६१ वनता  प डेल चैलाही-२, दाङ्ख 
ज्ञान प्रसाद 

प डेल 

बुस्ि राम 

प डेल 
भेटेररनरी 

विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उमे्मदवािको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम, थि ठेगाना 

१ २२१ दीपक  च िरी बगही-३, र तहट 
लक्ष्मी नारायर् प्रसाद 

च िरी 
वशि च िरी 

२ २ अंख  थापा पातारासी-७, िुिा चन्द्रलाल थापा भदुरे थापा 

३ ७० ईश्वर प्रसाद साह भिानीपुर प्र.ि.-८, वसराहा सािन साह तेली राि लाल साह 
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जम्मा पाना 2 मध्ये  ~ 2  ~ 

 

 

अस्थायी सूची : 

क्र.स. िोल नं. उमे्मदवािको नाम, थि बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ २४४ नरेश बहादुर बुढा हरीकेशे बुढा िैभने बुढा 

२ ४४ अिुगन बराल पारस मर्ी बराल वचन्ता मर्ी बराल 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________ 

वकशोर िोशी 

(अविकृत छैठ ाँ) 

__________________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अविकृत आठ ) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उमे्मदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१७ गते सबहान ८:०० बजे पसि सदइने ि। 

  


