
�सफा�रश सम्बन्धी सचुना 
सूचना नं. ९३/०७३-७४,   �म�त २०७३/०९/०८ 

 

यस �नद�शनालयको �व.नं.  १४३६४/०७२-७३ (खलुा), नेपाल कृ�ष सेवा, कृ�ष �सार समूह, राजप� अनं�कत �थम �ेणी, 
�ा�व�धक सहायक पदसंख्या ५(पाँच) का ला�ग �लइएको अन्तरवातार्मा उपिस्थत  १३(ते�) जना उम्मेदवारहरुमध्ये �लिखत 
पर�क्षा, अन्तरवातार् र शैिक्षक योग्यताको �ा�ा� समेतका आधारमा �नम्न बमोिजम योग्यता�म कायम हनु आएकोले 
�नजहरुको रोजाईको �ाथ�मकता�म अनसुार �नयिु�का ला�ग �नम्न कायार्लयमा �सफा�रश ग�रएको छ, साथै बैकिल्पक सूची 
र �नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ११ अनसुार अस्थायी �नयिु�को �योजनाथर् तप�सल बमोिजम सूची कायम हनु 
आएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 
 

योग्यता�म रोल नं. उम्मेदवारको नाम र ठेगाना बाबु आमा बाजे �सफा�रश कायार्लय 

१ ३३०१२० 
मानबहादरु ख�ी, 
मेहेलकुना -७, सखु�त 

मोते मोतीसरा पथृ्वीबहादरु 
िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय, 
रुकुम 

२ ३३०००३ 
अमरबहादरु खड्का, 
�दपायल �सलगढ�-११, डोट� 

हर� कमलादेवी �ताप 
के्ष�ीय कृ�ष �नद�शनालय,  
सखु�त 

३ ३३०१७५ 
शभुाष भण्डार�, 
�ीनगर -१, हमु्ला 

मानबहादरु रुप्सी रुपचन्� 
िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय, 
डोल्पा 

४ ३३००२० 
केशव�साद भसुाल, 
ब�ुी -५, क�पलवस्त ु

खेमराज कमला भमुाराम 
िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय, 
दाङ 

५ ३३०१७६ 
शिुशल खरेल, 
पर�हा -१, रुपन्देह� 

नारायण शारदा नन्दराम 
िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय, 
प्यूठान 

 

बैकिल्पक उम्मेदवारहरु : 
�.सं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  ठेगाना बाबु आमा बाजे 

१ ३३०१४१ राजेन्� ला�मछाने वीरेन्�नगर-८, सखु�त पदमलाल राधाकुमार� �भाखर 

२ ३३००६८ न�वनराज ज्ञवाल� 
फुलवार� -५, 

कैलाल� 
देवी�साद ल�मी िजवलाल 

 

अस्थायी उम्मेदवारहरु : 

�.सं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  बाबु बाजे 

१ ३३०१०९ मदनराज भ� राजेन्��साद िचमाद� 

२ ३३००२७ खेमराज शमार् चन्�मणी पसार्राम 

३ ३३०१६९ �वष्णबुहादरु रावत दानबहादरु देवी 
४ ३३००५७ �दपेन्��साद डाँगी कुलबहादरु �तल�वर 

५ ३३०१३१ र�बन्�बहादरु अ�धकार� बखृबहादरु जरुा�संह 

६ ३३०१७१ शान्ती �व� धनबहादरु चतरेु 
७ ३३०००२ अ�नल खड्का ल�छराम डाक्टर 
८ ३३०११८ महेश चन्द धनबहादरु छ�वलाल 

 
 
 

 
 

 
 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपि�मा�ल के्ष�ीय �नद�शनालय, सखु�त 

 

( भरत खनाल ) 
शाखा अ�धकृत 

 

( पूणर्मान �े� ) 
�नद�शक 

( बाबकृुष्ण ढकाल ) 
केन्��य ��त�न�ध 
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