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 उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं.  ७२ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/०९/२६ 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०७४-१३०७५/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल कृनि सेिा¸ मत्स्य समहू¸ 

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ प्रानिनिक सहायक पर्दको लानि नमनत २०७३/०९/२५ र २६ िते नलइएको अन्तरिाताामा उपन्थत उम्मरे्दिार 

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

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

िररएको छ । 
 

श्व.्ं.: १३०७४/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: २ (दुेशई) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230080 सरुोज नचलिुाल िनमलीकुिा-४, लमजङु केर्दार िोमा इश्वरीप्रसार्द 

२ 230077 सबुोिराज भट्टराइा शंकरनिर-९, रुपन्र्दहेी परुुिोत्तम र्दिेी नशिलाल 

 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230047 बासरु्दिे खनाल  िलुररया न.पा. ४, िनर्दाया नखमनारायण निका मनहरी 
 

 

अस्थाय  योग्यिाक्रमाञ सिू  

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

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

१ 230042 प्रनर्दप शमाा छायााँर्दत्त पशपुनत 

२ 230036 ननतन रेग्मी जिन्नाथ मोहननाथ 

३ 230048 नबनाराम िढुाथोकी मोनतराम नलल ु

४ 230010 कल्पना शाही नभमबहार्दरु नखमबहार्दरु 

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


   

 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

५ 230037 पर्दमलाल निनमरे चरुामनण केशिराज 

६ 230009 कमलप्रसार्द अनिकारी शनशिर कुलान्नर्द 

 

 

श्व.्ं.: १३०७५/०७२/७३ (माञश्िला)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230081 ्नेहा निरी सााँख-५, रुकुमा िाइपनसंह नसमसरी रतन 
 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230010 कल्पना शाही नजमाली-७, सल्यान नभमबहार्दरु नतलीकुमारी नखमबहार्दरु 

 

्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाि अन्तरिातााको लानि छनौि 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 बाि हनेा सनकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।०९।२७ िते नर्दनको २ बजे नसफाररश  पत्र नितरण िने  कायाक्रम रहेको व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।  

 

 

………………………… 

उपेन्रराज पौड्याल 

शाखा अनिकृत 

 

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

(श्रीनारायण झा) 

केन्रीय प्रनतननिी 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 
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एकमुाञष्ठ योग्यिाक्रमाञ िथा श्सफाररा कायाालय सम्बन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. ७३ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/०९/२६    

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०७४-१३०७५/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल कृनि सेिा¸ मत्स्य समहू¸ 

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ प्रानिनिक सहायक पर्दमा नमनत २०७३/०९/२६ िते 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 230080 सरुोज नचलिुाल १३०७४ खलुा नजल्ला कृनि निकास कायाालय, का्की 

2 230077 सबुोिराज भट्टराइा १३०७४ खलुा नजल्ला कृनि निकास कायाालय, रुपन्र्दहेी 

3 230081 ्नेहा निरी १३०७५ मनहला नजल्ला कृनि निकास कायाालय, लमजङु 

 
नोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाि अन्तरिातााको लानि छनौि 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 बाि हनेा सनकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।०९।२७ िते नर्दनको २ बजे नसफाररश  पत्र नितरण िने  कायाक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी 

िराइन्छ ।  

 
 

………………………… 

उपेन्रराज पौड्याल 

शाखा अनिकृत 

 

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

(श्रीनारायण झा) 

केन्रीय प्रनतननिी 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 
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