
   

 

लोक सेवा आयोग 

पश् िमाञाचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय¸ पोखरा 

फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-५६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np 

 

 उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं.  ७१ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/०९/२५ 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०७२/०७२-०७३ (खलुा)¸ नेपाल कृनि सेिा¸ िागिानी समहू¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ 

प्रानिनिक सहायक पर्दको लानग नमनि २०७३/०९/२४ र २५ गिे नलइएको अन्िरिािाामा उपनथथि उम्मरे्दिार १० जनाको नलनखि 

परीक्षा¸ अन्िरिािाा  र शनैक्षक योग्यिा  समिेको अकंका आिारमा र्दहेाय बमोनजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकाले थथायी 

ननयनुिको लानग नसफाररश गने ननणाय भएको व्यहोरा सम्बनन्िि सबैको जानकारीको लानग यो सचूना प्रकानशि गररएको छ । 
 

श्व.्ं.: १३०७२/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: ३ (ि ्) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर बाब ु आमाञा बाजे श्सफाररा कायाालय 

१ 230056 
रमेशबहार्दरु रािि¸ 

ह् याङ्ल-ु९, मगु ु िनलाल साउनी र्दत्त 

सनु्िलाजाि फलफूल निकास केन्र, 

पाल्पा 

२ 230055 
रनबन्रबहार्दरु अनिकारी¸ 

गज्याङकोट-८, जमु्ला नििाबहार्दरु नबजकुला जरुानसंह 

नजल्ला कृनि निकास कायाालय, 

म्याग्र्दी 

३ 230026 
जीिन ज्ञिाली¸ निलोत्तमा 

न.पा.१०, रुपन्र्दहेी खगेश्वर उमा नहमलाल नजल्ला कृनि निकास कायाालय, पिाि 

 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230018 गोपाल भट्टराई सनन्िखका -६, अर्ााखााँची रोमाखर सरथििी ज्ञानप्रसार्द 

 

 

अस्थाय  योग्यिाक्रमाञ सिू  

ननजामिी सेिा ऐन २०४९ (संशोिन सनहि) को र्दफा ११ अनसुार अथथायी ननयनुि प्रयोजनको लानग । 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

१ 230043 प्रनर्दप शमाा छायााँर्दत्त पशपुनि 

२ 230028 डम्बरनारायण र्दहाल अन्जनारायण उमाकान्ि 

http://www.psc.gov.np/


   

 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

३ 230032 नर्दपेन्रप्रसार्द डााँगी कुलबहार्दरु निलनिर 

४ 230011 नकरण न्यौपान े िनकृष्ण भिीप्रसार्द 

५ 230009 कल्पना पनु  बलबहार्दरु शेरबहार्दरु 

६ 230065 श्यामसनु्र्दर यार्दि जोखन नर्नसयािन 

७ 230041 प्रनिमा खड्का पे्रमबहार्दरु बनुिराम 

 

१. मानथ उल्लेनखि निज्ञापनहरुमा नलनखि परीक्षाबाट अन्िरिािााको लानग छनौट भई अन्िरिािाामा सनम्मनलि भएका उम्मेर्दिारहरुले प्रात 

गरेको कुल प्राताङ्क सम्िनन्िि उम्मेर्दिारले यो ननिजा प्रकाशन भएको नमनिले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सनकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनि २०७३।०९।२७ गिे नर्दनको २ बजे नसफाररश  पत्र नििरण गने  कायाक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ ।  

 

 

………………………… 

उपेन्रराज पौड्याल 

शाखा अनिकृि 

 

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

(श्रीनारायण झा) 

केन्रीय प्रनिननिी 

………………………. 

(सररिा कुमारी खनििडा) 

ननर्दशेक 
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