
क्र. सं. रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर ठगाना बाबु/आमाको नाम बाजको नाम ससफाररश गररएको कार्ाालर्

१ ३००४३२ बिरन्द्रकुमार थापा लामात ला-६, िझाङ नन्द्दराम/नन्द्दाकुमारी धन्द्सु श्री जिल्ला कृषि षिकास कार्ाालर्, 

घ राही, दाङ ।

२ ३००११२ खडकिहादरु खत्री िागिाना-९, पसाा ध्िििहादरु/कशरी दिी कुलिहादरु श्री जिल्ला कृषि षिकास कार्ाालर्, 

प्र्ूठान ।

बकल्पिक र्ोग्र्ताक्रमः
क्र. सं. रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर ठगाना बाबु/आमाको नाम बाजको नाम

१ ३००६४३ शुकदि पुन कालागाउ-६, सल्र्ान ददलिहादरु/गनसी ग गन

अस्थार्ी र्ोग्र्ताक्रम:

क्र. सं. रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजको नाम
१ ३००१२९ गगनिहादरु धामी पदम कने

२ ३०००६८ कर्ािहादरु र कार् हका िहादरु पठान
३ ३००१९६ जििन र कार् छषिलाल हका षिर
४ ३००३४२ पिन िली रशमिहादरु रषिलाल

द्रष्टव्र्ः

 ___________

 (ओमिहादरु खड्का)
ननदेशक

तलुसीिुर, दाङ
राप्ती अञ्चल कार्ाालर्

लोक सवा आर्ोग

    ___________

 (दिन्द्र शमाा)
क.प्र.

  ___________

 (कमल ज्ञिाली)
शाखा अधधकृत

ससफाररश र्ोग्र्ताक्रमः

र्स कार्ाालर्क  बिज्ञापन नम्िर १४८७५/०७३-७४ (खलुा), नपाल कृषि सिा,  कृषि प्रसार समूह,  रा.प.अन.जददतीर् श्रर्ी,  नार्ि प्राषिधधक 

सहार्क पदक  माग पद सख्र्ा २ (दईु) का लाधग अन्द्तिाातााक  लाधग छन ट भएका ४ (चार) िना उम्मदिारहरुक  ममनत २०७४।१०।२५ गत 
अन्द्तिााताा सचालन भएक मा उपजथथत ४ (चार) िना उम्मदिारहरुक  मलखखत परीक्षाक  प्राप्ताङ्क,  शक्षक्षक र् ग्र्ताक  श्रर्ी िापतक  अक र 
अन्द्तिाातााक  औित अक समतक  कूल र् गक  आधारमा दहार् िम जिमक  र् ग्र्ताक्रम कार्म हुन आएक ल उम्मदिारहरुल र िक  

कार्ाालर्मा र् ग्र्ताक्रमक  आधारमा थथार्ी ननर्ुजततका लाधग मसफाररश गन ेगरी ममनत २०७४/११/०१ मा ननर्ार् भएक ल सम्िजन्द्धत सिक  

लाधग र्  सूचना प्रकाशन गररएक  छ ।

सूचना प्रकाशन समततः २०७४।११।०१
सूचना न.ं७९/०७४-७५

र्स षिज्ञापनक  अन्द्तिााताामा सजम्ममलत भएका उम्मदिारहरुल प्राप्त गरक  कूल प्राप्ताङ्क सम्िजन्द्धत उम्मदिारहरुल र्  ननतिा प्रकाशन भएक  ममनतल ७ ददन पनछ अको ७ 
ददनसम्म आर् गक  Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हना सककन दर्ह रा िानकारी गराइन्द्छ ।



क्र. सं. रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर ठगाना बाबु/आमाको नाम बाजको नाम ससफाररश गररएको कार्ाालर्

१ ३००५१३ रमश साकी कामलका-६, ड ल्पा धन िहादरु/िमनत लक्षीराम श्री जिल्ला कृषि षिकास कार्ाालर्, 

प्र्ूठान ।

बकल्पिक र्ोग्र्ताक्रमः
क्र. सं. रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर ठगाना बाबु/आमाको नाम बाजको नाम

१ ३००३३६ पदम नपाली मटला-७, सुखेत लाल/मसतली रनतमान

द्रष्टव्र्ः

 ___________

 (ओमिहादरु खड्का)
ननदेशक

ससफाररश र्ोग्र्ताक्रमः

र्स षिज्ञापनक  अन्द्तिााताामा सजम्ममलत भएका उम्मदिारहरुल प्राप्त गरक  कूल प्राप्ताङ्क सम्िजन्द्धत उम्मदिारहरुल र्  ननतिा प्रकाशन भएक  ममनतल ७ ददन पनछ अको ७ 
ददनसम्म आर् गक  Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हना सककन दर्ह रा िानकारी गराइन्द्छ ।

  ___________

 (कमल ज्ञिाली)
शाखा अधधकृत

    ___________

 (दिन्द्र शमाा)
क.प्र.

लोक सवा आर्ोग
राप्ती अञ्चल कार्ाालर्

तलुसीिुर, दाङ
सूचना न.ं८०/०७४-७५

सूचना प्रकाशन समततः २०७४।११।०१
र्स कार्ाालर्क  बिज्ञापन नम्िर १४८७६/०७३-७४ (दमलत), नपाल कृषि सिा,  कृषि प्रसार समूह,  रा.प.अन.जददतीर् श्रर्ी,  नार्ि प्राषिधधक 

सहार्क पदक  माग पद सख्र्ा १ (एक) का लाधग अन्द्तिाातााक  लाधग छन ट भएका ५ (पाच) िना उम्मदिारहरुक  ममनत २०७४।१०।२५ गत 
अन्द्तिााताा सचालन भएक मा उपजथथत ४ (चार) िना उम्मदिारहरुक  मलखखत परीक्षाक  प्राप्ताङ्क,  शक्षक्षक र् ग्र्ताक  श्रर्ी िापतक  अक र 
अन्द्तिाातााक  औित अक समतक  कूल र् गक  आधारमा दहार् िम जिमक  र् ग्र्ताक्रम कार्म हुन आएक ल उम्मदिारल र िक  कार्ाालर्मा 
र् ग्र्ताक्रमक  आधारमा थथार्ी ननर्ुजततका लाधग मसफाररश गन ेगरी ममनत २०७४/११/०१ मा ननर्ार् भएक ल सम्िजन्द्धत सिक  लाधग र्  

सूचना प्रकाशन गररएक  छ ।



क्र. सं. रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर ठगाना बाबु/आमाको नाम बाजको नाम ससफाररश गररएको कार्ाालर्

१ ३००४९५ र्ुिराि माि सुभाङ्ग-७, पाचथर डडल्ली राम/लक्ष्मीमार्ा िुषिराि श्री जिल्ला कृषि षिकास कार्ाालर्, 

र ल्पा ।

बकल्पिक र्ोग्र्ताक्रमः
क्र. सं. रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर ठगाना बाबु/आमाको नाम बाजको नाम

१ ३००१९९ झमराि शाही नार्किाडा-६, िािरक ट हररिहादरु/धनतिारी साकुा

द्रष्टव्र्ः

 ___________

 (ओमिहादरु खड्का)
ननदेशक

ससफाररश र्ोग्र्ताक्रमः

र्स षिज्ञापनक  अन्द्तिााताामा सजम्ममलत भएका उम्मदिारहरुल प्राप्त गरक  कूल प्राप्ताङ्क सम्िजन्द्धत उम्मदिारहरुल र्  ननतिा प्रकाशन भएक  ममनतल ७ ददन पनछ अको ७ 
ददनसम्म आर् गक  Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हना सककन दर्ह रा िानकारी गराइन्द्छ ।

  ___________

 (कमल ज्ञिाली)
शाखा अधधकृत

    ___________

 (दिन्द्र शमाा)
क.प्र.

लोक सवा आर्ोग
राप्ती अञ्चल कार्ाालर्

तलुसीिुर, दाङ
सूचना न.ं८१/०७४-७५

सूचना प्रकाशन समततः २०७४।११।०१
र्स कार्ाालर्क  बिज्ञापन नम्िर १४८७७/०७३-७४ (अपाङ्ग), नपाल कृषि सिा,  कृषि प्रसार समूह,  रा.प.अन.जददतीर् श्रर्ी,  नार्ि प्राषिधधक 

सहार्क पदक  माग पद सख्र्ा १ (एक) का लाधग अन्द्तिाातााक  लाधग छन ट भएका ५ (पाच) िना उम्मदिारहरुक  ममनत २०७४।१०।२५ गत 
अन्द्तिााताा सचालन भएक मा उपजथथत ४ (चार) िना उम्मदिारहरु मध्र् र ल न. ३००११२ का उम्मदिार १४८७५/०७३-७४ (खलुा) तफा  मसफाररश 
भईसकक ल िाकी ३(तीन) िना उम्मदिारहरुक  मलखखत परीक्षाक  प्राप्ताङ्क,  शक्षक्षक र् ग्र्ताक  श्रर्ी िापतक  अक र अन्द्तिाातााक  औित 
अक समतक  कूल र् गक  आधारमा दहार् िम जिमक  र् ग्र्ताक्रम कार्म हुन आएक ल उम्मदिारल र िक  कार्ाालर्मा र् ग्र्ताक्रमक  

आधारमा थथार्ी ननर्ुजततका लाधग मसफाररश गन ेगरी ममनत २०७४/११/०१ मा ननर्ार् भएक ल सम्िजन्द्धत सिक  लाधग र्  सूचना प्रकाशन 
गररएक  छ ।



र्ोग्र्ता
क्रम रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर ससफाररश गररएको 

ववज्ञािन न.ं
खलुा/समावशी ससफाररश गररएको कार्ाालर्

१ ३००४३२ बिरन्द्रकुमार थापा १४८७५/०७३-७४ खलुा श्री जिल्ला कृषि षिकास कार्ाालर्, घ राही, दाङ
२ ३००११२ खडकिहादरु खत्री १४८७५/०७३-७४ खलुा श्री जिल्ला कृषि षिकास कार्ाालर्, प्र्ूठान
३ ३००४९५ र्ुिराि माि १४८७७/०७३-७४ अपाङ्ग श्री जिल्ला कृषि षिकास कार्ाालर्, र ल्पा
४ ३००५१३ रमश साकी १४८७६/०७३-७४ दमलत श्री जिल्ला कृषि षिकास कार्ाालर्, प्र्ूठान

द्रष्टव्र्ः

 ___________

 (ओमिहादरु खड्का)
ननदेशक

एकमुष्ट र्ोग्र्ताक्रमको सुची: 

  ___________

 (कमल ज्ञिाली)
शाखा अधधकृत

    ___________

 (दिन्द्र शमाा)
क.प्र.

लोक सवा आर्ोग
राप्ती अञ्चल कार्ाालर्

तलुसीिुर, दाङ

सूचना न.ं ८२/०७४-७५
सूचना प्रकाशन ममनतिः- २०७४।११।०१

र्स कार्ाालर्क  बिज्ञापन नम्िर १४८७५/०७३-७४ (खलुा), १४८७६/०७३-७४ (दमलत), १४८७७/०७३-७४ (अपाङ्ग), नपाल कृषि सिा,  कृषि प्रसार समूह,

रा.प.अन.जददतीर् श्रर्ी,  नार्ि प्राषिधधक सहार्क पदक  माग पद सख्र्ा ४(चार) का ननजम्त ननर्ुजततका लाधग मसफाररस भएका उम्मदिारहरुल प्राप्त
गरक  कूल प्राप्ताकक  आधारमा दहार् िम जिम एकमुष्ट र् ग्र्ताक्रमक  सूची ममनत २०७४।११।०१ क  ननर्ार्ानुसार सम्िजन्द्धत सिक  िानकारीक
लाधग प्रकाशन गररएक  छ ।

र्स षिज्ञापनक  अन्द्तिााताामा सजम्ममलत भएका उम्मदिारहरुल प्राप्त गरक  कूल प्राप्ताङ्क सम्िजन्द्धत उम्मदिारहरुल र्  ननतिा प्रकाशन भएक  ममनतल ७ ददन पनछ अको ७ ददनसम्म 
आर् गक  Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हना सककन दर्ह रा िानकारी गराइन्द्छ ।


