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नेपाल सरकार 

कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय 

प्रधानमन्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना 
पररयोजना व्यिस्थापन एकाई, खमुलटार 

नमनत २०७९।०९।०१ 

अन्न्तम ननतजा प्रकाशन गररएको सूचना। 

प्रधानमन्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना, पररयोजना व्यिस्थापन एकाइको षिज्ञापन नं. १०००२/२०७९-८०(खलुा/समािेशी) नमनत २०७९।०५।१६ मा प्रकान्शत सूचना 
बमोन्जम नेपाल कृषि सेिा, पश ुषिकास अनधकृत, रा. प. ततृीय शे्रणी (प्रा.) माग पद संख्या ७ (सात) का लानग नलन्खत परीक्षाबाट अन्तिाातााका लानग छनौट भएका १६ (सोह्र) 
जना उम्मेदिारको नमनत २०७९।०९।०१ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपन्स्थत १४ (चौध) जना उम्मेदिारहरुको नलन्खत पररक्षा र अन्तिााताा समेतको प्राप्ताङ्कको 
आधारमा देहाय बमोन्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले सेिा करारमा ननयनु्िको लानग सम्बन्न्धत पररयोजना कायाान्ियन एकाइहरुमा नसफाररश गने नमनत २०७९।०९।०१ 
को पदपूनता सनमनतको ननणाय भएको हुुँदा सम्बन्न्धत सबैको जानकारीको लानग यो सूचना प्रकान्शत गररएको छ । सफल उम्मेदिारले ननयनु्िको नसफाररसका लानग पररयोजना 
व्यिस्थापन एकाई, खमुलटारमा नमनत २०७९।०९।०६ गते बधुाबारका ददन षिहान ११:०० बजे सम्पका  गनुाहनु जानकारी गराइन्छ । 

१ खलुातफा ः  

क. नसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको योग्यताक्रमः 
क्र.सं. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना आमा/बाबकुो नाम बाजेको नाम ननयनु्िको लानग नसफाररश गररएको 

पररयोजना कायाान्ियन एकाइ 

१ १०००२०८ अननता देिकोटा गोलञ्जोर-५, नसन्धलुी नरमाया/केदार प्रसाद रुपनारायण प.का.ए., भिपरु 
२ १०००२२३ अञ्जु शमाा चापागाईं गजेडी-१, रुपन्देही सनुनता/यज्ञप्रसाद शन्शधर प.का.ए., निुाकोट 

३ १०००२१३ मनोज अनधकारी बाणगंगा-९, कषपलिस्त ु पािाती/प्रमे प्रसाद नन्दलाल प.का.ए., गलु्मी 
४ १०००२२७ न्चरणकृष्ण नतिारी टोखा-८, काठमाण्डौं तारा/रामकृष्ण मोहननधी प.का.ए., स्याङ्जा 

 

ख. िैकन्ल्पक उम्मेदिारहरुको योग्यताक्रमः 
क्र.सं. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना आमा/बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ १०००२४१ सगनु बराल पोखरा-२२, कास्की कमला/कमल प्रसाद छायाुँदत्त 

२ १०००२३७ अननशा शे्रष्ठ ठीमी-१२, भिपरु ज्ञानमुाया/लक्ष्मीबहादरु जोगबहादरु 

 

२ मषहलातफा ः  

क. नसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको योग्यताक्रमः 
क्र.सं. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना आमा/बाबकुो नाम बाजेको नाम ननयनु्िको लानग नसफाररश गररएको 

पररयोजना कायाान्ियन एकाइ 

१ १०००२१६ सजना भजेुल भोटनसपा-७, नसन्धपुाल्चोक संनगता/नारायणबहादरु चडुाबहादरु प.का.ए., ओखलढुङ्गा 
 

ख. िैकन्ल्पक उम्मेदिारहरुको योग्यताक्रमः 
क्र.सं. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना आमा/बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ १०००२३७ अननशा शे्रष्ठ दठमी-१२, भिपरु ज्ञानमुाया/लक्ष्मीबहादरु जोगबहादरु 

२ १०००२४५ रषिना प्रजापनत दठमी-६ भिपरु तेजलक्ष्मी/रत्नबहादरु ईन्रकुमार 

 

३ आददिासी जनाजानततफा ः  

क. नसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको योग्यताक्रमः 
क्र.सं. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना आमा/बाबकुो नाम बाजेको नाम ननयनु्िको लानग नसफाररश गररएको 

पररयोजना कायाान्ियन एकाइ 

१ १०००२४२ न्खल बहादरु रानामगर बारपाक-५, गोरखा चोनलमाया/एकबहादरु बखत बहादरु प.का.ए., बाग्लङु 

 

ख. िैकन्ल्पक उम्मेदिारहरुको योग्यताक्रमः 
क्र.सं. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना आमा/बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ १०००२३७ अननशा शे्रष्ठ दठमी-१२, भिपरु ज्ञानमुाया/लक्ष्मीबहादरु जोगबहादरु 

२ १०००२४५ रषिना प्रजापनत दठमी-६, भिपरु तेजलक्ष्मी/रत्नबहादरु ईन्रकुमार 

 

४ मधेशीतफा ः  

क. नसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको योग्यताक्रमः 
क्र.सं. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना आमा/बाबकुो नाम बाजेको नाम ननयनु्िको लानग नसफाररश गररएको 

पररयोजना कायाान्ियन एकाइ 

१ १०००२०३ नबनकुुमारी साह महोत्तरी-५, महोत्तरी श्यामादेिी/हररकृष्ण सोन्की प.का.ए., खोटाङ 

 

ख. िैकन्ल्पक उम्मेदिारहरुको योग्यताक्रमः 
क्र.सं. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना आमा/बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ १०००२२६ आकृनत नसंह नबराटनगर-३, मोरङ ररना/अशोक कुमार दगुाा प्रसाद 
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५. योग्यता क्रमानसुार प्रनतक्षा सूचीमा रहेका उम्मेदिारहरुको नामािलीः 
योग्यताक्रम संख्या रोल नं. नाम/थर 

१ १०००२४१ सगनु बराल 

२ १०००२३७ अननशा शे्रष्ठ 

३ १०००२४५ रषिना प्रजापनत 

४ १०००२१२ उजाा देिकोटा 
५ १०००२२१ अनपु शे्रष्ठ 

६ १०००२०१ प्रचण्ड नसंह तामाङ 
७ १०००२२६ आकृनत नसंह 

 

  

  

 सदस्य सन्चि 

 पदपूनता सनमनत 


