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 उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं.  ६९ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/०९/२४ 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०७०-१३०७१/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल कृनि सेिा¸ कृनि प्रसार समहू¸ 

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ प्रानिनिक सहायक पर्दको लानि नमनत २०७३/०९/२४ िते नलइएको अन्तरिाताामा उपनथथत उम्मरे्दिार ७ 

जनाको नलनखत परीक्षा¸ अन्तरिाताा  र शनैक्षक योग्यता  समतेको अकंका आिारमा र्दहेाय बमोनजमको योग्यताक्रम कायम हुन 

आएकाले थथायी ननयनुिको लानि नसफाररश िने ननणाय भएको व्यहोरा सम्बनन्ित सबैको जानकारीको लानि यो सचूना प्रकानशत 

िररएको छ । 
 

श्व.्ं.: १३०७०/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230008 कुलर्दीपनारायण नमश्र बैर्दौली-७, कनपलिथत ु जिन्नाथ प्रभािती लालता 

 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230018 डम्बरनारायण र्दहाल न ंिन-३, मकिानपरु अन्जनारायण भोजमाया उमाकान्त 
 

 

अस्थाय  योग्यिाक्रमाञ सिू  

ननजामती सेिा ऐन २०४९ (संशोिन सनहत) को र्दफा ११ अनसुार अथथायी ननयनुि प्रयोजनको लानि । 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

१ 230011 िोपाल भट्टराई रोमाखर ज्ञानप्रसार्द 

२ 230023 पर्दमलाल निनमरे चरुामणी केशिराज 

३ 230031 रनिन्र ज्ञिाली छनिलाल डण्डपाणी 
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श्व.्ं.: १३०७१/०७२/७३ (माञधेा )       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230016 नजतेन्रकुमार आया फरेना-५, रुपन्र्दहेी निश्वनाथ उिार्दिेी रामखेलिन 
 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230021 नर्दनेशकुमार चौिरी असरैुना-४, रुपन्र्दहेी रामप्रसार्द प्रेमार्दिेी िैजनाथ 
 

्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातााको लानि छनौट भई अन्तरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिारहरुले प्रात 

िरेको कुल प्राताङ्क सम्िनन्ित उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

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

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।०९।२६ िते नर्दनको २ बजे नसफाररश  पत्र नितरण िने  कायाक्रम रहेको व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।  

 

=============================   ===============================  ========================================= 
(लेखनाथ िथताकोटी)       (श्रीनारायण झा)   (सररता कुमारी खनतिडा) 

           नायब सबु्बा         केन्रीय प्रनतननिी    ननर्दशेक 
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एकमुाञष्ठ योग्यिाक्रमाञ िथा श्सफाररा कायाालय सम्बन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. ७० /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/०९/२४    

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०७०-१३०७१/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल कृनि सेिा¸ कृनि प्रसार समहू¸ 

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ प्रानिनिक सहायक पर्दमा नमनत २०७३/०९/२४ ित े नसफाररश भएका उम्मरे्दिारहरुले प्रात िरेको कुल 

अकंको आिारमा कायम भएको एकमषु्ठ योग्यताक्रम सचूीका आिारमा र्दहेाएको कायाालयमा नसफाररश िररएको व्यहोरा सम्बनन्ित 

सबैको जानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 
 

एकमाञुष्ठ  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर 

श्व.्ं. 

/०७२।७३ 
श्कश्समाञ श्सफाररा गररएको कायाालय 

1 230008 कुलर्दीपनारायण नमश्र १३०७० खलुा नजल्ला कृनि निकास कायाालय, अिााखााँची 

2 230016 नजतेन्रकुमार आया  १३०७१ मिेशी नजल्ला कृनि निकास कायाालय,  मनाङ 

 
नोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातााको लानि छनौट भई अन्तरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिारहरुले प्रात 

िरेको कुल प्राताङ्क सम्िनन्ित उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

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

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।०९।२६ िते नर्दनको २ बजे नसफाररश  पत्र नितरण िने  कायाक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी 

िराइन्छ ।  

 
 

=============================   ===============================  ========================================= 
(लेखनाथ िथताकोटी)       (श्रीनारायण झा)   (सररता कुमारी खनतिडा) 

           नायब सबु्बा         केन्रीय प्रनतननिी    ननर्दशेक 
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