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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ३८/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१७३/२०७३-७४ (खल
ु ा) अनसु ार नेपाल कृ वि सेिा, कृ वि प्रसार
समहू , रा.प.अनं. वितीय श्रेणी, नायि प्राविविक सहायक (ना.प्रा.स.) ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि
वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक
योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
वनजको रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आिारमा थिायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा
वसफाररस िने वमवत २०७४/०९/२९ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्ित सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना
प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल न.ं

१.

400331

उम्िेदवािको नाि
थि ि ठे गाना

बाजेको
नाि

बाबु/आिाको नाि

लोके न्रबहादरु िामी
िोरखबहादरु /सनु कोिादेिी
जयपृथ्िी-९‚ बझांङ्ि

माहावजत

सिफारिि भएको कायाालय
सजल्ला कृसि सवकाि कायाालय,डडेल्धुिा

वैकसल्िक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400278

उम्िेदवािको नाि थि

बाबु/आिाको नाि

रवबन्रप्रसाद पन्त

दिु ाादत्त/जानकीदेिी

बाजेको नाि
वदलानन्द

अस्थायी योग्यिाक्रि िच
ू ी
अ.यो.क्र. न.ं

िोल नं.

उम्िेदवािको नाि थि

१.

४००३९६

समु न चौिरी

२.

४००२०५

बल वब.क.

(खिेन्र प्रसाद भट्ट)

(निराज लम्साल)

(यिु राज पोखरे ल)

शाखा अविकृ त

के न्रीय प्रवतवनवि

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ३९/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१७४/२०७३-७४ (दवलत) अनसु ार नेपाल कृ वि सेिा, कृ वि प्रसार
समहू , रा.प.अनं. वितीय श्रेणी, नायि प्राविविक सहायक (ना.प्रा.स.) ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि
वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक
योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
वनजको रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आिारमा थिायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा
वसफाररस िने वमवत २०७४/०९/२९ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्ित सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना
प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल न.ं

१.

400381

उम्िेदवािको नाि थि ि
ठे गाना

वसजाना वब.क.
बााँसिढी-८‚ बवदाया

बाबु/आिाको नाि

बाजेको नाि

िनबहादरु /वबरमाया रामबहादरु

सिफारिि भएको कायाालय
सजल्ला कृसि सवकाि कायाालय,दाचाल
ु ा

वैकसल्िक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400205

उम्िेदवािको नाि थि
बल वब.क.

बाब/ु आिाको नाि
वबरे /िनकला

बाजेको नाि
परीमले

(खिेन्र प्रसाद भट्ट)

(निराज लम्साल)

(यिु राज पोखरे ल)

शाखा अविकृ त

के न्रीय प्रवतवनवि

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिश िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना न. ४०/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२९
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१७३/२०७३-७४ (खल
ु ा) र १६१७४/२०७३-७४ (दवलत)
अनसु ार नेपाल कृ वि सेिा, कृ वि प्रसार समहू , रा.प.अन.ं वितीय श्रेणी, नायि प्राविविक सहायक
(ना.प्रा.स.) माि पद सख्ं या २ (दईु ) मा थिायी वनयवु क्तका लावि वसफाररस िररएका तपवसलका
उम्मेदिारहरुले प्रात िरे को कुल अङ्कको आिारमा देहाय बमोवजमको एकमष्ु ट योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले वमवत २०७४/०९/२९ को वनणायानसु ार सम्बवन्ित सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना
प्रकाशन िररएको छ ।
एकिष्ु ट योग्यिाक्रि िच
ू ी
एकिष्टु
यो.क्र.न.ं

िोल नं.

१.

400331

२.

400381

उम्िेदवािको नाि थि

लोके न्रबहादरु िामी
वसजाना वब.क.

सिफारिि सवज्ञािन नं.

ििूह (सकसिि)

१६१७३/२०७३-७४
१६१७४/२०७३-७४

खुल्ला
दललत

(खिेन्र प्रसाद भट्ट)

(निराज लम्साल)

(यिु राज पोखरे ल)

शाखा अविकृ त

के न्रीय प्रवतवनवि

वनदेशक

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992

