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

१ ८७०००६ सशुन ननरौला धरान-१०, सुनसरी सुरेश/नर्वदा हेमलाल

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

१ ८७००७६ रामहरर लाममछाने दुधौली-१, ससनु्धली कृष्णप्रसाद/भोजमाया सभमप्रसाद

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

१ ८७००७५ खड्गप्रसाद बलभद्र

२ ८७००२० रणबहादुर नन्दराम

३ ८७००६८ शरद नारायणप्रसाद

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस सर्ज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावको लासग छनौट भई अन्तर्ावतावमा सखिसलन भएका उिेदर्ारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिेदर्ारले यो नसतजा प्रकाशन 

भएको समसतले ७ (सा ) सदन पसछ अको ७ (सा ) सदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

अस्थायी योग्य ाक्रििः

उमे्मदवारको नाि थर

टिका ननरौला

भरत बढुा
ज्योनत आचायय

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७८३/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३१६/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृसि सेर्ा, खा.पो. तथा गु.सन. समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), खाद्य

अनुसन्धान असधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलखखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावको लासग छनौट भएका ३ (तीन)

जना उिेदर्ारहरुको समसत २०७८।१२।१६ गते अन्तर्ावताव संचालन भएकोमा अन्तर्ावतावमा उपखथथत ३ (तीन) जना

उिेदर्ारहरुको अन्तर्ावताव, सामूसहक परीक्षण र सलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोसजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयुखिको लासग संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ससफाररश गने

गरी समसत २०७८।१२।१६ मा सनणवय भएको हुुँदा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

Page 1 of  3 अन्तर्ायताय तथा मसफाररश शाखा
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००६४ राजकुमारी साह दुहर्ी-१२, सुनसरी छेदीलाल/सुसमन्त्रादेर्ी सोतीलाल

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

१ ८७००५६ अजजतकुमार साह यमुनामाई-४, रौतहट सत्यपाल/सबमलादेर्ी योगेन्द्र

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस सर्ज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावको लासग छनौट भई अन्तर्ावतावमा सखिसलन भएका उिेदर्ारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिेदर्ारले यो नसतजा प्रकाशन 

भएको समसतले ७ (सा ) सदन पसछ अको ७ (सा ) सदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७८४/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३१७/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल कृसि सेर्ा, खा.पो. तथा गु.सन. समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), खाद्य

अनुसन्धान असधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलखखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावको लासग छनौट भएका २ (दुई) जना

उिेदर्ारहरुको समसत २०७८।१२।१६ गते अन्तर्ावताव संचालन भएकोमा अन्तर्ावतावमा उपखथथत २ (दुई) जना उिेदर्ारहरुको

अन्तर्ावताव , सामूसहक परीक्षण र सलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी सनयुखिको लासग संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसत २०७८।१२।१६

मा सनणवय भएको हुुँदा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

Page 2 of  3 अन्तर्ायताय तथा मसफाररश शाखा
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योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

सिावेशी
कैमफय 

१ ८७०००६ सुशन सनरौला 17316/077-78 खुला

२ ८७००६४ राजकुमारी साह 17317/077-78 मधेशी

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७८५/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७३१६/०७७-७८ (खुला) र १७३१७/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल कृसि सेर्ा,  खा.पो. तथा

गु.सन. समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान असधकृत पदमा सनयुखिका लासग ससफाररश भएका उिेदर्ारहरुले

प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची समसत २०७८।१२।१६ को सनणवयानुसार

सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी: 
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