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“स्वच्छ य सऺभ मनजाभती प्रशासन: सभषृि य सशुासन” 

 

सचुना /२०७७-७८         मभमत :२०७७/०९/१७ 

 

मस भन्त्रारमको षवऻाऩन नॊ ०२/२०७७/७८,  कृषष, रा. ऩो. एण्ड डे. डे., ऩश ुमफकास अमधकृत (अमधकृतस्तय सातौ) ऩदको 
मरश्चित ऩयीऺा फाट अन्त्तवाातााको रामग छनौट बएका ११ (एघाय) जना उम्भेदवायहरुको मभमत २०७७।०९।१७ गते अन्त्तवााताा 
सॊचारन बएकोभा अन्त्तवाातााभा उऩश्चस्थत १० जना उम्भेदवायहरुको अन्त्तवााताा य मरश्चित ऩरयऺा सभेतको प्राप्ाॊकको आधायभा देहाम 
फभोश्चजभको मोग्मताक्रभ कामभ हनु आएकोरे कयायभा मनमशु्चि गने मभमत २०७७।०९।१७ गते भा मनणाम बएको हुॉदा सम्फश्चन्त्धत 
सफैको जानकायीका रामग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ । मसपारयस बएका उम्भेदवायहरुरे मभमत २०७७।०९।२२ गते फधुफाय 
कामाारम सभमभा कयाय मनमशु्चिका रामग भन्त्रारमभा सम्ऩका  याख्नहनु अनयुोध छ । तोकेको मभमतभा कयाय मनमशु्चिका रामग 
सम्ऩका भा नआउने उम्भेदवायको ठाॉउभा फैकश्चपऩक उम्भेदवायराई मनमशु्चि प्रदान गरयने व्महोया सभेत जानकायी गयाईन्त्छ । 

 

मसपारयस मोग्मता क्रभ 

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भदेवायको नाभ,थय ठेगाना फाफकुो नाभ 

१ २२ षवशार ऩाठक मबभदत्त नगयऩामरका ११ कञ्चनऩयु मोगेन्त्र याज ऩाठक 

२ २५ भमनषा वोहया डाडाकोट ०४ दाच ुारा शेय मसॉह वोहया 
३ १४ ददगम्फय जोशी रारी ०३ दाच ुारा दगुाा दत्त जोशी 
४ १७ अमनर कोईयारा रयठाऩाता ३ वझाङ्ग नन्त्द प्रसाद कोईयारा 
 
 

फैकश्चपऩक मोग्मता क्रभ 

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भदेवायको नाभ,थय ठेगाना फाफकुो नाभ 

९ ९ सन्त्तोषी चौधयी कृष्णऩयु ०६ कञ्चनऩयु घमु्भन चौधयी 
१३ १३ येिा के.सी बनबन े०७ गपुभी समुा वहादयु के.सी 
१ १ रमरत कठामत ददऩामर मसरगढी नगयऩामरका ०७ डोटी ददर वहादयु कठामत 
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ऩ.सॊ. :-२०७७/०७८ 
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   पोन नॊ. : 091-416168 ,417225 ,416621     E-mail : molmac7@gmail.com 

“स्वच्छ य सऺभ मनजाभती प्रशासन: सभषृि य सशुासन” 

 

सचुना /२०७७-७८         मभमत :२०७७/०९/१७ 

 

मस भन्त्रारमको षवऻाऩन नॊ ०३/२०७७/७८,  कृषष, बेटेरयनयी., ऩश ुश्चचषकत्सक (अमधकृतस्तय सातौ) ऩदको मरश्चित ऩयीऺा 
फाट अन्त्तवाातााको रामग छनौट बएका ७ (सात) जना उम्भेदवायहरुको मभमत २०७७।०९।१६ गते अन्त्तवााताा सॊचारन बएकोभा 
अन्त्तवाातााभा उऩश्चस्थत ६ जना उम्भेदवायहरुको अन्त्तवााताा य मरश्चित ऩरयऺा सभेतको प्राप्ाॊकको आधायभा देहाम फभोश्चजभको 
मोग्मताक्रभ कामभ हनु आएकोरे कयायभा मनमशु्चि गने मभमत २०७७।०९।१७ गते भा मनणाम बएको हुॉदा सम्फश्चन्त्धत सफैको 
जानकायीका रामग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ । मसपारयस बएका उम्भेदवायहरुरे मभमत २०७७।०९।२२ गते फधुफाय 
कामाारम सभमभा कयाय मनमशु्चिका रामग भन्त्रारमभा सम्ऩका  याख्नहनु अनयुोध छ । तोकेको मभमतभा कयाय मनमशु्चिका रामग 
सम्ऩका भा नआउने उम्भेदवायको ठाॉउभा फैकश्चपऩक उम्भेदवायराई मनमशु्चि प्रदान गरयने व्महोया सभेत जानकायी गयाईन्त्छ । 

 

मसपारयस मोग्मता क्रभ 

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भदेवायको नाभ,थय ठेगाना फाफकुो नाभ 

१ ३१ केशव ियेर कुभयोज ०८ श्चचतवन येशभयाज ियेर 

२ ७ हरयश वडुार मबभदत्तनगयऩामरका ०८ कञ्चनऩयु रक्ष्भणमसॉह वडुार 

३ १६ षवशार चन्त्द दशयथचन्त्द नगयऩामरका ६ वैतडी ऩसु्कय वहादयु चन्त्द 

४ २८ सशुीर ऐयी मसत्तड ०२ वैतडी भानमसॉह ऐयी 
५ ३३ सौयब ऩन्त्थ मसिाथानगय  नऩा ०९ रुऩन्त्देही षऩताम्फय ऩन्त्थ 

 
 

फैकश्चपऩक मोग्मता क्रभ 

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भदेवायको नाभ,थय ठेगाना फाफकुो नाभ 

१ ३२ षवकर गौतभ फटुवर उऩभहानगयऩामरका १० रुऩन्त्देही कृष्ण प्रसाद गौतभ 
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ऩ.सॊ. :-२०७७/०७८ 
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   पोन नॊ. : 091-416168 ,417225 ,416621     E-mail : molmac7@gmail.com 

“स्वच्छ य सऺभ मनजाभती प्रशासन: सभषृि य सशुासन” 

 

सचुना /२०७७-७८         मभमत :२०७७/०९/१७ 

 

मस भन्त्रारमको षवऻाऩन नॊ ०४/२०७७/७८,  कृषष, कृषष अथामफऻ (अमधकृतस्तय सातौ) ऩदको मरश्चित ऩयीऺा फाट 
अन्त्तवाातााको रामग छनौट बएका ४ (चाय) जना उम्भेदवायहरुको मभमत २०७७।०९।१६ गते अन्त्तवााताा सॊचारन बएकोभा 
अन्त्तवाातााभा उऩश्चस्थत ४ जना उम्भेदवायहरुको अन्त्तवााताा य मरश्चित ऩरयऺा सभेतको प्राप्ाॊकको आधायभा देहाम फभोश्चजभको 
मोग्मताक्रभ कामभ हनु आएकोरे कयायभा मनमशु्चि गने मभमत २०७७।०९।१७ गते भा मनणाम बएको हुॉदा सम्फश्चन्त्धत सफैको 
जानकायीका रामग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ । मसपारयस बएका उम्भेदवायहरुरे मभमत २०७७।०९।२२ गते फधुफाय 
कामाारम सभमभा कयाय मनमशु्चिका रामग भन्त्रारमभा सम्ऩका  याख्नहनु अनयुोध छ । तोकेको मभमतभा कयाय मनमशु्चिका रामग 
सम्ऩका भा नआउने उम्भेदवायको ठाॉउभा फैकश्चपऩक उम्भेदवायराई मनमशु्चि प्रदान गरयने व्महोया सभेत जानकायी गयाईन्त्छ । 

 

मसपारयस मोग्मता क्रभ 

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भदेवायको नाभ,थय ठेगाना फाफकुो नाभ 

१ ३ टेकेन्त्र मसॉह ऐय कऩपरेषक ४ डोटी गगन मसॉह ऐय 

२ १ गणेश भहया भारािेमत ९ कैरारी गगन फहादयु भहया 
३ ४ सऩना चौधयी दगुौमर १ कैरारी याभ फहादयु थारु 

४ २ मभरन कॉ डेर षवयेन्त्रनगय १ श्चचतवन श्चशवरार कॉ डेर 

 
 

फैकश्चपऩक मोग्मता क्रभ 

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भदेवायको नाभ,थय ठेगाना फाफकुो नाभ 

     

 



 

प्रदेश सयकाय 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 

बमूभ व्मवस्था,कृषष तथा सहकायी भन्त्रारम 
धनगढी,कैरारी,नऩेार 

ऩ.सॊ. :-२०७७/०७८ 
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   पोन नॊ. : 091-416168 ,417225 ,416621     E-mail : molmac7@gmail.com 

“स्वच्छ य सऺभ मनजाभती प्रशासन: सभषृि य सशुासन” 

 

सचुना /२०७७-७८         मभमत :२०७७/०९/१७ 

 

मस भन्त्रारमको षवऻाऩन नॊ ०६/२०७७/७८,  कृषष, नामव प्राषवमधक सहामक (सहामकस्तय चौथो) ऩदको मरश्चित ऩयीऺा 
फाट अन्त्तवाातााको रामग छनौट बएका ३ (मतन) जना उम्भेदवायहरुको मभमत २०७७।०९।१७ गते अन्त्तवााताा सॊचारन बएकोभा 
अन्त्तवाातााभा उऩश्चस्थत ३ जना उम्भेदवायहरुको अन्त्तवााताा य मरश्चित ऩरयऺा सभेतको प्राप्ाॊकको आधायभा देहाम फभोश्चजभको 
मोग्मताक्रभ कामभ हनु आएकोरे कयायभा मनमशु्चि गने मभमत २०७७।०९।१७ गते भा मनणाम बएको हुॉदा सम्फश्चन्त्धत सफैको 
जानकायीका रामग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ । मसपारयस बएका उम्भेदवायहरुरे मभमत २०७७।०९।२२ गते फधुफाय 
कामाारम सभमभा कयाय मनमशु्चिका रामग भन्त्रारमभा सम्ऩका  याख्नहनु अनयुोध छ । तोकेको मभमतभा कयाय मनमशु्चिका रामग 
सम्ऩका भा नआउने उम्भेदवायको ठाॉउभा फैकश्चपऩक उम्भेदवायराई मनमशु्चि प्रदान गरयने व्महोया सभेत जानकायी गयाईन्त्छ । 

 

मसपारयस मोग्मता क्रभ 

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भदेवायको नाभ,थय ठेगाना फाफकुो नाभ 

१ ४८ अशोक जोशी षऩऩराडी-११ कञ्चनऩयु श्रीकान्त्त जोशी 
 
 
 

फैकश्चपऩक मोग्मता क्रभ 

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भदेवायको नाभ,थय ठेगाना फाफकुो नाभ 

१ ३ मनशा मतवायी  केदायस्म-ु४ फझाङ धने त्माडी 
२ ३० मनयज फोगटी िामतवडा-६ डोटी शेय फहादयु फोगटी 
 
 


