लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३४९/०७९-८०
बमबतः २०७९।०६।०४

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३१२/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृगि सेवा, खा.पो. तथा गु.गन. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान
अगिकृत पदको माग पद संख्या ६ (छ) का लागग गलन्तखत परीक्षाबाट अिवाा तााको लागग छन ट भएका ९ (न ) जना उिे दवारहरुको
गमगत २०७९।०६।०२ दे न्तख ०४ गते सि अिवााताा संचालन भएकोमा अिवााताा मा उपन्तथथत ९ (न ) जना उिेदवारहरुको अिवााताा ,
सामूगहक परीक्षण र गलन्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा दे हाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी
गनयु न्तिको लागग संिीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गसफाररश गने गरी गमगत २०७९।०६।०४ मा गनणाय भएको हुँ दा
सम्बन्तन्धत सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१

८७००५७

संगम दाहाल

इटहरी-२, सुनसरी

गोपालप्रसाद/गगता

तारागनगि

२

८७०१७१

सुदीप भट्टराई

बूढानीलकण्ठ-११, काठमाड ं

दे वीप्रसाद/भानकुमारी

जनकलाल

३

८७००२७

रामहरी लागमछाने

दु ि ली-१, गसन्धुली

कृष्णप्रसाद/भोजमाया

गभमप्रसाद

४

८७००११

पदम बराल

िन री-६, दाङ

भुवनेश्वर/शान्तिसुिा

भोजराज

५

८७०२१७

अगजतकुमार साह

यमुनामाई-४, र तहट

सत्यपाल/गवमलादे वी

योगेन्द्र

६

८७०१४१

सुमन लागमछाने

आँ गिखोला-३, स्याङ्जा

गवष्णुप्रसाद/शान्तिकुमारी

बालकृष्ण

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१

८७०२११

पं कज दहाल

इटहरी-४, सुनसरी

चुडामणी/गमना

पदमप्रसाद

२

८७०२०२

भरत वुढा

लम्कीचुहा-१, कैलाली

रणबहादु र /पू णाा देवी

नन्दराम

अस्थायी योग्यताक्रमः
उम्मे दवारको नाम थर

यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७०२३६

नगवन खड् का

नैनबहादु र

नरबहादु र

२

८७००२४

अगतस गिगमरे

गटकादत्त

भद्रलाल

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबिकृत

बाबुको नाम

(बबजय गौतम)
शाखा अबिकृत

बाजेको नाम

(युवराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यस गवज्ञापनमा गलन्तखत परीक्षाबाट अिवाातााको लागग छन ट भई अिवााताामा सन्तिगलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तन्धत उिे दवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले
७ (सात) गदन पगछ अको ७ (सात) गदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३५०/०७९-८०
बमबतः २०७९।०६।०४

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३१३/०७८-७९ (मबहला), नेपाल कृगि सेवा, खा.पो. तथा गु.गन. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान
अगिकृत पदको माग पद संख्या २ (दु ई) का लागग गलन्तखत परीक्षाबाट अिवाा तााको लागग छन ट भएका ४ (चार) जना उिेदवारहरुको
गमगत २०७९।०६।०२ दे न्तख ०४ गते सि अिवााताा संचालन भएकोमा अिवााताा मा उपन्तथथत ४ (चार) जना उिेदवारहरुको अिवाा ताा ,
सामूगहक परीक्षण र गलन्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा दे हाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी
गनयु न्तिको लागग संिीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गसफाररश गने गरी गमगत २०७९।०६।०४ मा गनणाय भएको हुँ दा
सम्बन्तन्धत सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१

८७००१५

अन्जु हुमागाँ ई

र तामाई-२, उदयपु र

दे वीरञ्जन/रमा

हररप्रसाद

२

८७०२१४

मुना कटवाल

गियुगा-११, उदयपु र

नैनबहादु र /गबन्दामाया

रत्नबहादु र

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७०२४६

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबिकृत

उम्मे दवारको नाम थर
सानुमैया व्यञ्जनकार

ठे गाना
लगलतपु र-९, लगलतपु र

बाबु /आमाको नाम
आशाकागज/ते जमाया

(बबजय गौतम)
शाखा अबिकृत

बाजेको नाम
गचरीकागज

(युवराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यस गवज्ञापनमा गलन्तखत परीक्षाबाट अिवाातााको लागग छन ट भई अिवााताामा सन्तिगलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तन्धत उिे दवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले
७ (सात) गदन पगछ अको ७ (सात) गदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३५१/०७९-८०
बमबतः २०७९।०६।०४

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३१४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल कृगि सेवा, खा.पो. तथा गु.गन. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान
अगिकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलन्तखत परीक्षाबाट अिवाा तााको लागग छन ट भएका ४ (चार) जना
उिे दवारहरुको गमगत २०७९।०६।०२ दे न्तख ०४ गते सि अिवाा ताा संचालन भएकोमा अिवााताा मा उपन्तथथत ४ (चार)
उिे दवारहरुको अिवााताा , सामूगहक परीक्षण र गलन्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा दे हाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम
हुन आएकोले थथायी गनयुन्तिको लागग संिीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गसफाररश गने गरी गमगत २०७९।०६।०४ मा
गनणाय भएको हुँ दा सम्बन्तन्धत सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७०१८९

उम्मे दवारको नाम थर
गदक्षा श्रेष्ठ

ठे गाना
िरान-१३, सुनसरी

बाबु /आमाको नाम
गशवनारायण/रजु

बाजेको नाम
बद्रीनारायण

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७०२४६

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबिकृत

उम्मे दवारको नाम थर
सानुमैया व्यञ्जनकार

ठे गाना
लगलतपु र-९, लगलतपु र

बाबु /आमाको नाम
आशाकागज/ते जमाया

(बबजय गौतम)
शाखा अबिकृत

बाजेको नाम
गचरीकागज

(युवराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यस गवज्ञापनमा गलन्तखत परीक्षाबाट अिवाातााको लागग छन ट भई अिवााताामा सन्तिगलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तन्धत उिे दवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले
७ (सात) गदन पगछ अको ७ (सात) गदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३५२/०७९-८०
बमबतः २०७९।०६।०४

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३१५/०७८-७९ (मिेशी), नेपाल कृगि सेवा, खा.पो. तथा गु.गन. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान
अगिकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलन्तखत परीक्षाबाट अिवाा तााको लागग छन ट भएका २ (दु ई) जना उिे दवारहरुको
गमगत २०७९।०६।०२ दे न्तख ०४ गते सि अिवााताा संचालन भएकोमा अिवााताा मा उपन्तथथत (दु ई) जना उिेदवारहरुको अिवााताा ,
सामूगहक परीक्षण र गलन्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा दे हाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी
गनयु न्तिको लागग संिीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गसफाररश गने गरी गमगत २०७९।०६।०४ मा गनणाय भएको हुँ दा
सम्बन्तन्धत सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७०१७५

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबिकृत

उम्मे दवारको नाम थर
राकेश मण्डल

ठे गाना
गशवसताक्षी-१०, झापा

बाबु /आमाको नाम
नारायणचन्द्र/उगमालादे वी

(बबजय गौतम)
शाखा अबिकृत

बाजेको नाम
बाररन्द्रचन्द्र

(युवराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यस गवज्ञापनमा गलन्तखत परीक्षाबाट अिवाातााको लागग छन ट भई अिवााताामा सन्तिगलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तन्धत उिे दवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले
७ (सात) गदन पगछ अको ७ (सात) गदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३५३/०७९-८०
बमबतः २०७९।०६।०४

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३१६/०७८-७९ (दबलत), नेपाल कृगि सेवा, खा.पो. तथा गु.गन. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य
अनुसन्धान अगिकृत पदको माग पद संख्या २ (दु ई) का लागग गलन्तखत परीक्षाबाट अिवााताा को लागग छन ट भएका १ (एक) जना
उिे दवारको गमगत २०७९।०६।०२ गते अिवााताा संचालन भएकोमा अिवााताा मा उपन्तथथत १ (एक) जना उिेदवारको अिवााताा ,
सामूगहक परीक्षण र गलन्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा दे हाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी
गनयु न्तिको लागग संिीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गसफाररश गने गरी गमगत २०७९।०६।०४ मा गनणाय भएको हुँ दा
सम्बन्तन्धत सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७०१९४

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबिकृत

उम्मे दवारको नाम थर
गणे शकुमार रोक्का

ठे गाना
केराबारी-३, मोरङ

बाबु /आमाको नाम
गशवलाल/पावाती

(बबजय गौतम)
शाखा अबिकृत

बाजेको नाम
श्रीलाल

(युवराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यस गवज्ञापनमा गलन्तखत परीक्षाबाट अिवाातााको लागग छन ट भई अिवााताामा सन्तिगलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तन्धत उिे दवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले
७ (सात) गदन पगछ अको ७ (सात) गदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३५४/०७९-८०
बमबतः २०७९।०६।०४
आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७३१२/०७८-७९ (खुला), १७३१३/०७८-७९ (मबहला), १७३१४/०७८-७९ (आ.ज.),
१७३१५/०७८-७९ (मिेशी) र १७३१६/०७८-७९ (दबलत), नेपाल कृगि सेवा, खा.पो. तथा गु.गन. समूह, रा.प. तृतीय
श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अगिकृत पदमा गनयुन्तिका लागग गसफाररश भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांकको
आिारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची गमगत २०७९।०६।०४ को गनणा यानुसार सम्बन्तन्धत सबैको जानकारीको लागग
यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी:
खुला/
समावेशी

रोल नं.

१

८७००५७

संगम दाहाल

17312/078-79

खुला

२

८७०१७१

सुदीप भट्टराई

17312/078-79

खुला

३

८७००२७

रामहरी लागमछाने

17312/078-79

खुला

४

८७००११

पदम बराल

17312/078-79

खुला

५

८७०२१७

अगजतकुमार साह

17312/078-79

खुला

६

८७०१४१

सुमन लागमछाने

17312/078-79

खुला

७

८७००१५

अन्जु हुमागाँई

17313/078-79

मगहला

८

८७०२१४

मन
ु व कटर्वल

17313/078-79

मगहला

९

८७०१८९

गदक्षा श्रेष्ठ

17314/078-79

आ.ज.

१०

८७०१७५

राकेश मण्डल

17315/078-79

मिेशी

११

८७०१९४

गणेशकुमार रोक्का

17316/078-79

दगलत

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबिकृत

उम्मेदवारको नाम थर

बसफाररश गररएको
बवज्ञापन नं.

योग्यताक्रम नं.

(बबजय गौतम)
शाखा अबिकृत
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(युवराज पोखरे ल)
उपसबिव
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