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उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.- 52 /०७३-७४ 

सूचना प्रकाशन समसतः- २०७४/१/१2 गते 

 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १४८८१/०७२-०७३(खलुा), कृवि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनंवकत वितीय शे्रणी 
(प्राववसधक), नायव प्राववसधक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्तवााताामा उपस्थथत उम्मेदवार 
संख्या ५(पााँच) को सलस्खत परीक्षाको प्राप् ताङ्क,शैस्क्षक योग्यताको शे्रणी वापतको अङ्क तथा अन्तवाातााको औित प्राप् ताङ्क समेतको 
कुल योगबाट देहाय बमोस्िम ससफाररश योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले ससफाररश उम्मेदवारलाई थथायी सनयसु्िका लासग 
सनम्न कायाालयमा ससफाररश गने सनणाय गररएको छ । साथै वैकस्पपक तथा अथथायी योग्यताक्रम सूची देहाय वमोस्िम कायम 
हनु आएको व्यहोरा समेत सम्बस्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, 

थर 
थथायी ठेगाना 

 
बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम ससफाररश गररएको 

कायाालय 

१ ३०००१० आस्शि वव.सस. पसुतामकााँडा -४,रुकुम भाने/लली हथते स्िपला कविा ववकास 
कायाालय,रुकुम । 

  बैकस्पपक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर   थथायी ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

1 ३००१४३ सनमाला भण्डारी ससम्ली -3,रुकुम लाल बहादरु/कपपना शससधर 

  अथथायी योग्यताक्रम सूचीः 
अ. यो. क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बािेको नाम 

1 ३०००७० चन्र बहादरु वली शेर बहादरु अम्मर बहादरु 

2 ३०००९८ डम्बर बहादरु के्षत्री वीर वहादरु कलीभान 

3 ३०००८३ झमराि शाही हरर बहादरु साकुा  

4 300340 ददनेश ओली गंगाराम सस ु
5 300253 लोकेन्र वली इन्रवहादरु नन्दलाल 
6 300102 ताराप्रसाद डााँगी प्रमेवहादरु दगुाावहादरु 
7 300218 रमेश वली नवलववर वलवहादरु 
8 300080 स्िवन रोकाय छववलाल हका ववर 
9 300285 सन्तोि ओली रामे मोसतराम 

नोटः 
मासथ उपलेस्खत ववज्ञापनहरुको अन्तवााताामा सस्म्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्न्धत उम्मेदवारले यो 
नसतिा प्रकाशन भएको समसतले ७ ददन पसछ अको ७ ददनसम्म आयोगको website:www.psc.gov.np बाट हेना सवकने व्यहोरा 
िानकारी गराईन्छ । 
 

(सनमकान्त आचाया) (कमल ज्ञवाली) (रािेन्र प्रसाद शमाा) (ओमबहादरु खड्का) 
 नायब सबु्बा शाखा असधकृत केन्रीय प्रसतसनसध सनदेशक 


