
मिम िः २०७८।१२।१५

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि मिफाररश ििूह

१ ८७०३९३ पषु्पा ज्ञवाली रुरुके्षत्र-५, गुल्मी खिमलाल/राधा रुक्माङ्गत कृषि प्रसार

२ ८७०९७२ सयंम पण्डित पोिरा-७, कास्की षिकाराम/कमला गंगादत्त कृषि प्रसार

३ ८७०५३३ रबिन थापा पोिरा-२१, कास्की राजुबहादुर/शारदा गणेशबहादुर कृषि प्रसार

४ ८७१२२३ ररतशेकुमार झा एकरषहया-१, महोत्तरी षित्यािन्द/माण्डवीदेवी केवलकान्त बागबािी

५ ८७०७०१ सजुन पोखरेल षिलकण्ठ-७, धाषदङ बुखिप्रसाद/सररता भोजराज बाली संरक्षण

६ ८७०६१७ कबिता शमाा रत् ििगर-८, षितवि षतलप्रसाद/गीतादेवी शाषलकराम बागबािी

७ ८७१२२२ नारायण लम्साल िडािन्द-७, भोजपुर कल्याण/तुलसी लालिाथ बाली षवकास

क्र. िं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश हुन िके्न 

िंभाव्य ििुह

१ ८७११२८ प्रवशे आचाया तुलसीपुर-६, दाङ बाबुराम/इखन्दरा छषवलाल
कृषि प्रसार/बागबािी/ 

बाली षवकास/बाली संरक्षण

२ ८७१११४ दिपकराज जोशी कोषिला-१, बैतडी महादेव/राधा िन्द्रदेव
कृषि प्रसार/बागबािी/ 

बाली षवकास/बाली संरक्षण

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपिमिव

यस षवज्ञापिमा षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भई अन्तवााताामा सखिषलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो िषतजा प्रकाशि भएको षमषतले 

७ (िा ) षदि पषछ अको ७ (िा ) षदिसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेिा सषकिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूिना नं.  ७६४/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३०४/०७७-७८ (खुला), िेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार/बागबािी/बाली षवकास/बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय

शे्रणी (प्रा.), कृषि प्रसार अषधकृत/बागबािी षवकास अषधकृत/बाली षवकास अषधकृत/बाली संरक्षण अषधकृत पदको माग पद संख्या ७ (सात)

का लाषग षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भएका ११ (एघार) जिा उिेदवारहरुको षमषत २०७८।१२।१४ र १५ गते अन्तवााताा

संिालि भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ११ (एघार) जिा उिेदवारहरुको अन्तवााताा , सामूषहक परीक्षण र षलखित परीक्षा समेतको

प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले थथायी षियुखिको लाषग संघीय माषमला तथा सामान्य प्रशासि

मन्त्रालयमा षसफाररश गिे गरी षमषत २०७८।१२।१५ मा षिणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जािकारीको लाषग यो सूििा प्रकाशि गररएको

छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

Page 1 of  7 अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि मिफाररश ििूह

१ ८७०६९२ अण्ममता न्यौपाने पाषणिी-७, अघाािाुँिी अशोकप्रसाद/कमला यमलाल कृषि प्रसार

२ ८७१३११ ससजाना शे्रष्ठ भरतपुर-९, षितवि मोहिमाि/लक्ष्मी जयिारायण बाली संरक्षण

३ ८७०५३६ अनपुा सिुिेी देउमाई-६, इलाम हररबहादुर/गीतादेवी षिलबहादुर बागबािी

४ ८७०९८८ अन्सु अधिकारी षवराििगर-११, मोरङ महेश/गायत्रा दामोदर बाली षवकास

५ ८७१२३० ऋचा शाह डाम्ही मडै-५, महोत्तरी सुशीलकुमार/अिािा षकशोर
एगृ. इको. माकेषिङ्ग 

एण्ड स्टाषिषिक

क्र. िं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश हुन िके्न 

िंभाव्य ििुह

१ ८७००५४ अण्ममता िजगाईं िाउथे-४, िुवाकोि रामप्रसाद/सररता कमलप्रसाद
कृषि प्रसार/बागबािी/ 

बाली षवकास/बाली संरक्षण

२ ८७१२५५ ससमक्षा गौतम शुक्लागण्डकी-४, तिहुुँ जगषदश/जमुिा फििारायण
कृषि प्रसार/बागबािी/ 

बाली षवकास/बाली संरक्षण

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपिमिव

यस षवज्ञापिमा षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भई अन्तवााताामा सखिषलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो िषतजा प्रकाशि भएको षमषतले 

७ (िा ) षदि पषछ अको ७ (िा ) षदिसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेिा सषकिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूिना नं.  ७६५/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३०५/०७७-७८ (िमहला), िेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार/बागबािी/बाली षवकास/बाली संरक्षण/एगृ. इको.

माकेषिङ्ग एण्ड स्टाषिखस्टक्स समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), कृषि प्रसार अषधकृत, बागबािी षवकास अषधकृत, बाली षवकास अषधकृत, बाली

संरक्षण अषधकृत, कृषि अथा षवज्ञ पदको माग पद संख्या ५ (पाुँि) का लाषग षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भएका ११ (एघार)

जिा उिेदवारहरुको षमषत २०७८।१२।१४ र १५ गते अन्तवााताा संिालि भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ११ (एघार) जिा उिेदवारहरुमधे्य

रोल िं. ८७०३९३ र ८७०६१७ का उिेदवारहरु षवज्ञापि िं. १७३०४/०७७-७८ मा षसफाररश भइसकेकाले बाुँकी उिेदवारहरुको

अन्तवााताा , सामूषहक परीक्षण र षलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले थथायी

षियुखिको लाषग संघीय माषमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रालयमा षसफाररश गिे गरी षमषत २०७८।१२।१५ मा षिणाय भएको हुुँदा सम्बखित

सबैको जािकारीको लाषग यो सूििा प्रकाशि गररएको छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि मिफाररश ििूह

१ ८७०२०९ प्रशान्त चौिरी षिल्हीया-१, रुपने्दही रुपिारायण/लक्ष्मी रामकृष्णा बाली संरक्षण

२ ८७००७७ सालु महजान लषलतपुर-२८, लषलतपुर मोहिगोषवन्द/सािु महन्त मािो षवज्ञाि

३ ८७०४८३ आषिश शे्रष्ठ िक्रषतथा-८, लमजुङ लुिारायण/षकिीमाया धमािारायण
एगृ. इको. माकेषिङ्ग 

एण्ड स्टाषिषिक

क्र. िं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश हुन िके्न 

िंभाव्य ििुह

१ ८७०१०९ षवजेन्रकुमार प्रिान मोदी-६, पवात दुगााकुमार/सािु तेजबहादुर

बाली संरक्षण/ मािो षवज्ञाि/ 

एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड 

स्टाषिषिक

२ ८७००८० कमला तामाङ पाुँििाल-१३, काभे्रपलाञ्चोक कृष्णबहादुर/सुिमाया लालजीत

बाली संरक्षण/ मािो षवज्ञाि/ 

एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड 

स्टाषिषिक

३ ८७०३६३ असिनन्ि सबु्िा सलम्िु हेिौडंा-९, मकवािपुर सुरेशकुमार/कमला राजबहादुर बाली संरक्षण/ मािो षवज्ञाि

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपिमिव

यस षवज्ञापिमा षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भई अन्तवााताामा सखिषलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो िषतजा प्रकाशि भएको षमषतले 

७ (िा ) षदि पषछ अको ७ (िा ) षदिसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेिा सषकिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूिना नं.  ७६६/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३०६/०७७-७८ (आ.ज.), िेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण/एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड स्टाषिखस्टक्स/मािो षवज्ञाि

समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), बाली संरक्षण अषधकृत, कृषि अथा षवज्ञ, मािो षवज्ञ पदको माग पद संख्या ३ (तीि) का लाषग षलखित

परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भएका ६ (छ) जिा उिेदवारहरुको षमषत २०७८।१२।१४ र १५ गते अन्तवााताा संिालि भएकोमा

अन्तवााताामा उपखथथत ६ (छ) जिा उिेदवारहरुको अन्तवााताा , सामूषहक परीक्षण र षलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय

बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले थथायी षियुखिको लाषग संघीय माषमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रालयमा षसफाररश गिे

गरी षमषत २०७८।१२।१५ मा षिणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जािकारीको लाषग यो सूििा प्रकाशि गररएको छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि मिफाररश ििूह

१ ८७००९५ सन्जना ठाकुर काषलकामाई-५, पसाा कमलेश/सुषिता डोमा बागबािी

क्र. िं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश हुन िके्न 

िंभाव्य ििुह

१ ८७०९३६ धिरेन्रप्रताप ठाकुर रमदैयाभवाडी-६, धिुिा रामबहादुर/रामदुलारीदेवी रामबृक्ष बागबािी

२ ८७१०२५
अबिरलकुमार महतो 
कुशवाहा िक्रघट्टा-७, सलााही राजेन्द्र/उषमालादेवी जुगेश्वर बागबािी

३ ८७०७३० षववके ठाकुर ठूलोिैरिवा-५, िवलपरासी वमाा/जडावतादेवी राम आशे्र बागबािी

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपिमिव

यस षवज्ञापिमा षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भई अन्तवााताामा सखिषलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो िषतजा प्रकाशि भएको 

षमषतले ७ (िा ) षदि पषछ अको ७ (िा ) षदिसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेिा सषकिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूिना नं.  ७६७/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३०७/०७७-७८ (ििेशी), िेपाल कृषि सेवा, बागबािी समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), बागबािी षवकास

अषधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाषग षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भएका ६ (छ) जिा उिेदवारहरुको

षमषत २०७८।१२।१४ र १५ गते अन्तवााताा संिालि भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ६ (छ) जिा उिेदवारहरुमधे्य रोल िं. ८७१२२३ का

उिेदवार षवज्ञापि िं. १७३०४/०७७-७८ मा र रोल िं. ८७१२३० का उिेदवार षवज्ञापि िं. १७३०५/०७७-७८ मा षसफाररश भइसकेकाले

बाुँकी उिेदवारहरुको अन्तवााताा , सामूषहक परीक्षण र षलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोषजमको योग्यताक्रम

कायम हुि आएकोले थथायी षियुखिको लाषग संघीय माषमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रालयमा षसफाररश गिे गरी षमषत २०७८।१२।१५

मा षिणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जािकारीको लाषग यो सूििा प्रकाशि गररएको छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

Page 4 of  7 अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा



मिम िः २०७८।१२।१५

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि मिफाररश ििूह

१ ८७११९८ सौरज षवश्वकमाा कावासोती-५, िवलपरासी 

(ब.सु.पू.)
षिकाराम/शाखन्त ख्यामबहादुर

एगृ. इको. माकेषिङ्ग 

एण्ड स्टाषिषिक

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

नोटिः  

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपिमिव

यस षवज्ञापिमा षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भई अन्तवााताामा सखिषलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो िषतजा प्रकाशि भएको 

षमषतले ७ (िा ) षदि पषछ अको ७ (िा ) षदिसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेिा सषकिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूिना नं.  ७६८/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३०८/०७७-७८ (दमल ), िेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड स्टाषिखस्टक्स समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी

(प्रा.), कृषि अथा षवज्ञ पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाषग षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भएका ३ (तीि) जिा

उिेदवारहरुको षमषत २०७८।१२।१४ र १५ गते अन्तवााताा संिालि भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ३ (तीि) जिा उिेदवारहरुको

अन्तवााताा , सामूषहक परीक्षण र षलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले

थथायी षियुखिको लाषग संघीय माषमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रालयमा षसफाररश गिे गरी षमषत २०७८।१२।१५ मा षिणाय भएको

हुुँदा सम्बखित सबैको जािकारीको लाषग यो सूििा प्रकाशि गररएको छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

Page 5 of  7 अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा



मिम िः २०७८।१२।१५

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि मिफाररश ििूह

१ ८७१२३४ षवनयवावु कोइराला षभरकोि-६, स्याङ्जा तुलसीप्रसाद/ओमकुमारी िन्दप्रसाद बागबािी

२ ८७०५११ ध्रवुराज जोशी िप्तडछान्ना-५, बझाङ शंकरप्रसाद/सत्यदेवी मदिराज
एगृ. इको. माकेषिङ्ग 

एण्ड स्टाषिषिक

क्र. िं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश हुन िके्न 

िंभाव्य ििुह

१ ८७११०९ रबिन िमनते रतुवामाई-७, मोरङ हेमबहादुर/षहरामोती कुलबहादुर बागबािी

२ ८७०९९८ दिपकराज जोशी जयपृथ्वी-७, बझाङ गोवधाि/िन्दादेवी जिकलाल बागबािी

३ ८७०७६७ सन्जू सारुमगर इस्मा-१, गुल्मी िेकबहादुर/ररता कृष्णप्रसाद बागबािी

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपिमिव

यस षवज्ञापिमा षलखित परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाषग छिौि भई अन्तवााताामा सखिषलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो िषतजा प्रकाशि भएको 

षमषतले ७ (िा ) षदि पषछ अको ७ (िा ) षदिसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेिा सषकिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूिना नं.  ७६९/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३०९/०७७-७८ (अपांग), िेपाल कृषि सेवा, बागबािी/एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड स्टाषिखस्टक्स समूह,

रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), बागबािी षवकास अषधकृत/कृषि अथा षवज्ञ पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लाषग षलखित परीक्षाबाि

अन्तवाातााको लाषग छिौि भएका ५ (पाुँि) जिा उिेदवारहरुको षमषत २०७८।१२।१४ र १५ गते अन्तवााताा संिालि भएकोमा अन्तवााताामा

उपखथथत ५ (पाुँि) जिा उिेदवारहरुको अन्तवााताा , सामूषहक परीक्षण र षलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय

बमोषजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले थथायी षियुखिको लाषग संघीय माषमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रालयमा षसफाररश गिे

गरी षमषत २०७८।१२।१५ मा षिणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जािकारीको लाषग यो सूििा प्रकाशि गररएको छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

Page 6 of  7 अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा



२०७८।१२।१५

योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मिफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

ििावेशी
मिफाररश ििूह

१ ८७०३९३ पुष्पा ज्ञवाली 17304/077-78 िुला कृषि प्रसार

२ ८७०९७२ संयम पखण्डत 17304/077-78 िुला कृषि प्रसार

३ ८७०५३३ रषबि थापा 17304/077-78 िुला कृषि प्रसार

४ ८७१२२३ ररतेशकुमार झा 17304/077-78 िुला बागबािी

५ ८७०७०१ सुजि पोिरेल 17304/077-78 िुला बाली संरक्षण

६ ८७०६१७ कषबता शमाा 17304/077-78 िुला बागबािी

७ ८७१२२२ िारायण लम्साल 17304/077-78 िुला बाली षवकास

८ ८७१२३४ षवियवावु कोइराला 17309/077-78 अपांग बागबािी

९ ८७०६९२ अखस्मता न्यौपािे 17305/077-78 मषहला कृषि प्रसार

१० ८७१३११ षसजािा शे्रष्ठ 17305/077-78 मषहला बाली संरक्षण

११ ८७०५३६ अिुपा सुबेदी 17305/077-78 मषहला बागबािी

१२ ८७०९८८ अनु्स अषधकारी 17305/077-78 मषहला बाली षवकास

१३ ८७००९५ सन्जिा ठाकुर 17307/077-78 मधेशी बागबािी

१४ ८७१२३० ऋिा शाह 17305/077-78 मषहला
एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड 

स्टाषिषिक

१५ ८७०२०९ प्रशान्त िौधरी 17306/077-78 आ.ज. बाली संरक्षण

१६ ८७००७७ सालु महजाि 17306/077-78 आ.ज. मािो षवज्ञाि

१७ ८७०४८३ आषिश शे्रष्ठ 17306/077-78 आ.ज.
एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड 

स्टाषिषिक

१८ ८७०५११ धु्रवराज जोशी 17309/077-78 अपांग
एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड 

स्टाषिषिक

१९ ८७११९८ सौरज षवश्वकमाा 17308/077-78 दषलत
एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड 

स्टाषिषिक

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपिमिव

लोक िेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूिना नं. ७७०/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७३०४/०७७-७८ (खुला), १७३०५/०७७-७८ (िमहला), १७३०६/०७७-७८ (आ.ज.),

१७३०७/०७७-७८ (ििेशी), १७३०८/०७७-७८ (दमल ) र १७३०९/०७७-७८ (अपांग), िेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार,

बागबािी, बाली षवकास, बाली संरक्षण, एगृ. इको. माकेषिङ्ग एण्ड स्टाषिखस्टक्स, मािो षवज्ञाि समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), कृषि

प्रसार अषधकृत, बागबािी षवकास अषधकृत, बाली षवकास अषधकृत, बाली संरक्षण अषधकृत, कृषि अथा षवज्ञ, मािो षवज्ञ पदमा

षियुखिका लाषग षसफाररश भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुि योग्यताक्रमको सूिी षमषत

२०७८।१२।१५ को षिणायािुसार सम्बखित सबैको जािकारीको लाषग यो सूििा प्रकाशि गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको िुिी: 
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