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

१ ८७०१०८ ससुान्तमनी चौधरी शमु्भनाथ-७, सप्तरी भिमनारायण/पुभनतादेवी भमभिलाल

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

१ ८७००३७ अच्यतु आचायय कागेश्वरी मनिरा-६, काठमाड ौं बरुणप्रसाद/सुशीला रामप्रसाद

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ८७००३२ भदवाखर पदमपानी

२ ८७००५३ नरबिादुर िररश्चन्द्र

३ ८७०१०३ गोकुल िके

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

मसफाररश योग्य ाक्रििः

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७७१/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३१०/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृभि सेवा, मत्स्य समूि, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), मत्स्य भवकास

अभिकृत पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लाभग भलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाभग छन ट िएका ३ (तीन) जना

उमे्मदवारिरुको भमभत २०७८।१२।१५ गते अन्तवााताा सौंचालन िएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ३ (तीन) जना उमे्मदवारिरुको

अन्तवााताा , सामूभिक परीक्षण र भलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देिाय बमोभजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी भनयुखिको लाभग सौंघीय माभमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भसफाररश गने गरी भमभत २०७८।१२।१५ मा

भनणाय िएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाभग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस भवज्ञापनमा भलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाभग छन ट िई अन्तवााताामा सखम्मभलन िएका उमे्मदवारिरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नभतजा प्रकाशन िएको 

भमभतले ७ (सा ) भदन पभछ अको ७ (सा ) भदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट िेना सभकने व्यिोरा जानकारी गराइन्छ ।

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

अस्थायी योग्य ाक्रििः

उमे्मदवारको नाि थर

टिकाराम खनाल

अभिषके विष्ि
नमराज जैसी
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००२३ करणभसिं थथङ्ग िेट ौंडा-७, मकवानपुर नारायणभसौं/सानुमाया इन्द्रभसौं

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

१ ८७००४१ सम्झना शे्रष्ठ चन्द्राभगरी-११, काठमाड ौं अमृतबिादुर/सुन्दरी िररबिादुर

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस भवज्ञापनमा भलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाभग छन ट िई अन्तवााताामा सखम्मभलन िएका उमे्मदवारिरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नभतजा प्रकाशन 

िएको भमभतले ७ (सा ) भदन पभछ अको ७ (सा ) भदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट िेना सभकने व्यिोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७७२/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३११/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल कृभि सेवा, मत्स्य समूि, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), मत्स्य भवकास

अभिकृत पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लाभग भलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाभग छन ट िएका ४ (चार) जना

उमे्मदवारिरुको भमभत २०७८।१२।१५ गते अन्तवााताा सौंचालन िएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ४ (चार) जना उमे्मदवारिरुमधे्य

रोल नौं. ८७०१०८ का उमे्मदवार भवज्ञापन नौं. १७३१०/०७७-७८ मा भसफाररश िइसकेकाले बाुँकी उमे्मदवारिरुको अन्तवााताा ,

सामूभिक परीक्षण र भलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देिाय बमोभजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी

भनयुखिको लाभग सौंघीय माभमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भसफाररश गने गरी भमभत २०७८।१२।१५ मा भनणाय िएको

हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाभग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

सिावेशी
कैमफय 

१ ८७०१०८ सुसान्तमनी च िरी 17310/077-78 खुला

२ ८७००२३ करणभसौं भथङ्ग 17311/077-78 आ.ज.

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७७३/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७३१०/०७७-७८ (खुला) र १७३११/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल कृभि सेवा, मत्स्य समूि,

रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), मत्स्य भवकास अभिकृत पदमा भनयुखिका लाभग भसफाररश िएका उमे्मदवारिरुले प्राप्त गरेको

कूल प्राप्ताौंकको आिारमा रिेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची भमभत २०७८।१२।१५ को भनणायानुसार सम्बखित सबैको

जानकारीको लाभग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी: 
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