प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ५८/०७९-८०, समसत २०७९/०५/१४
आयोगको विज्ञापन नं. ५२९/०७८-७९ (खुला), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), कृवि सेिा,
भेटेररनरी/लाइभस्टक पोल्ट्र ी एण्ड डे री डे भलपमेण्ट (ला.पो.डे .डे .) समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविविक/पशु सेिा प्राविविक
पदका लावग माग पद सङ्ख्या २ (दु ई) को २०७९/०५/०७ गते वलइएको अन्तिाग ताग मा उपस्थित उम्मे दिार सङ्ख्या
१२ (बाह्र) को वलस्खत परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोविम योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले रोिाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा वमवत २०७९/०५/१४ गते को वनर्गयानुसार थिायी वनयुस्िको लावग
वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको ब्यहोरा सम्बस्ित सबैको िानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं.

उम्मेदवािको

िोल
नं.

नाम, थि

बाबु को नाम

ठे गाना

बाजेको नाम

समू ह

भे टेररनरी

१

१०८५ प्रकाश िापा

बैतेश्वर-३,
दोलखा

दु गाग बहादु र
िापा

पदम
बहादु र िापा

२

१०९०

बुढावनलकण्ठ१०, काठमाड ं

सोम प्रसाद
भट्टराई

हे म प्रसाद
भट्टराई

प्रज्ञा भट्टराई

ला.पो.डे .डे .

ससफारिस गरिएको
कायाा लय

भू वम व्यिथिा, कृवि तिा
सहकारी मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श
भू वम व्यिथिा, कृवि तिा
सहकारी मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

िोल नं.

१

११५२

उम्मेदवािको
नाम, थि

रुप नारायर् श्रे ष्ठ

बाबु को नाम

ठे गाना

कमलामाई-२, वसिुली

राम बाबु श्रे ष्ठ

बाजेको नाम

सुयग बहादु र श्रे ष्ठ

अस्थायी सूची :
क्र.स.

िोल नं.

उम्मेदवािको नाम, थि

बाबु को नाम

बाजेको नाम

१

११४२

रािीि दहाल

राम शरर् दाहाल

छोबरनाि दाहाल

२

२०५५

तुला बहादु र बोहोरा

होम बहादु र बोहोरा

लाल बहादु र बोहोरा

_____________________

__________________

_____________________

वकशोर िोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

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

जम्मा पाना 3 मध्ये ~ 1 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ५९/०७९-८०, समसत २०७९/०५/१४
आयोगको विज्ञापन नं. ५३०/०७८-७९ (मवहला), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक), कृवि सेिा,
लाइभस्टक पोल्ट्र ी एण्ड डे री डे भलपमेण्ट (ला.पो.डे .डे .) समूह, पशु सेिा प्राविविक पदका लावग माग पद सङ्ख्या १
(एक) को २०७९/०५/०७ गते वलइएको अन्तिाग ताग मा उपस्थित उम्मेदिार सङ्ख्या ७ (सात) को वलस्खत परीक्षा र
अन्तिाग ताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोविम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोिाइको
प्रािवमकताक्रमका आिारमा वमवत २०७९/०५/१४ गतेको वनर्गयानुसार थिायी वनयुस्िको लावग वनम्न कायाग लयमा
वसफाररस गररएको ब्यहोरा सम्बस्ित सबैको िानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं .
१

उम्मे दवािको

िोल
नं .
१२१८

नाम, थि

ठे गाना

करुर्ा शमाग
पस्ण्डत

तनहुसुर-१,
तनहुाँ

बाजेको
नाम

बाबु को नाम
विकाश
पस्ण्डत

हृदयनाि
पस्ण्डत

समूह

ससफारिस गरिएको
कायाालय

ला.पो.डे .डे .

भू वम व्यिथिा, कृवि
तिा सहकारी मन्त्रालय,
बागमती प्रदे श

बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

िोल नं.

१

१०७५

उम्मेदवािको
नाम, थि

वनवकता लामा

ठे गाना

च्यासीखकग-९, काभ्रे पलाञ्चोक

बाबु को नाम

बल बहादु र लामा

बाजेको नाम

ङ्खेनाम वसं लामा

_____________________

__________________

_____________________

वकशोर िोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

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

जम्मा पाना 3 मध्ये ~ 2 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. ६०/०७९-८०, समसत २०७९/०५/१४
आयोगको विज्ञापन नं. ५२९-५३०/०७८-७९ (खुला/समािेशी), प्रदे श अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक),
कृवि सेिा, भेटेररनरी/लाइभस्टक पोल्ट्र ी एण्ड डे री डे भलपमेण्ट (ला.पो.डे .डे .) समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविविक/पशु
सेिा प्राविविक पदको थिायी वनयुिीको लावग वसफाररस भएका उम्मे दिारहरूले प्राप्त गरे को कूल अङ्कको
आिारमा वमवत २०७९/०५/१४ गतेको वनर्गयानुसार दे हाय बमोविमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्ित सबैको
िानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ ।
एकमूष्ट योग्यताक्रम सू ची :
उम्मे दवािको नाम, थि

ससफारिस भएको
खुला/समावे शी समूह

ए.यो.क्रम.नं.

िोल नं .

१

१०८५

प्रकाश िापा

खु ला

२

१०९०

प्रज्ञा भट्टराई

खु ला

३

१२१८

करुर्ा शमाग पस्ण्डत

कैसफयत

मवहला

_____________________

__________________

_____________________

वकशोर िोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

जम्मा पाना 3 मध्ये ~ 3 ~

