
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ९५ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१२ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०६/०७७–७८ (खलुा) नपेाल कृवि िेिा, खा.पो.  था ग.ुमन.ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  
प्राविमधक िहायक पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लामग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ४ (चाि) जना 
उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।०७ ग े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपखथथ  ४ (चाि) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  
पिीक्षाको प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औि  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोखजि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको 
कायाालयिा थथायी मनयखुिको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।१२ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्ध  िबैको जानकािीको 
लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको 
नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ७७००१२ भरत बढुा लम्कीचहुा-१, कैलाली रणबहादरु/पणूाादवेी नन्दराम 
श्री खाद्य प्रवववि तथा गणु वनयन्रण 

कायाालय, कन्चनपरु । 

२ ७७००१४ सजृना चौिरी घोरावह-१७, दाङ वकरण/रुपनी जगतराम 
श्री खाद्य प्रवववि तथा गणु वनयन्रण 

कायाालय, बैतडी 

 

 

बैकखपपक उम्िेदिाि :- 
 

बै.यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ७७००१० ववजय महत लेटाङ्ग-८, मोरङ्ग जयप्रसाद/सानमुाया रामप्रसाद 

 

 

अथथायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि बाबकुो नाि बाजेको नाि 

१ ७७००३० लवलत कठायत वदलबहादरु करनवसिंह 

 

 

नोट :- िामथ उपलेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको 
कूल प्राप्ाङ्क िम्बखन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
  
 

  ...........................                      ..........................                      ......................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (पिन कुिाि म मिपिेना)  (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध         िहिखचि 
 

 

 

   

http://www.psc.gov.np/


पाना नं.~ 2 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ९६ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१२ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०७/०७७–७८ (िवहला) नेपाल कृवि िेिा, खा.पो.  था ग.ुमन.ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  
प्राविमधक िहायक पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ३ ( ीन) जना 
उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।०७ ग े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपखथथ  ३ ( ीन) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको 
प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औि  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोखजि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थथायी 
मनयखुिको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।१२ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्ध  िबैको जानकािीको लामग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ८३०००४ अवभलाषा अयााल 
छरदवे-१, 

अघााखााँची 
परुुषोत्तम/मायादवेी वखमानन्द 

श्री खाद्य प्रवववि तथा गणु 

वनयन्रण कायाालय, डडेल्िरुा 

 

 

 

नोट :- िामथ उपलेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बखन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

     .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना) (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
  शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       िहिखचि 

 

  

http://www.psc.gov.np/


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ९७ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१२ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०८/०७७–७८ (आ.ज.) नेपाल कृवि िेिा, खा.पो.  था ग.ुमन.ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  
प्राविमधक िहायक पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ३ ( ीन) जना 
उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।०७ ग े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपखथथ  २ (दईु) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको 
प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औि  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोखजि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थथायी 
मनयखुिको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।१२ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्ध  िबैको जानकािीको लामग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ७७००२१ प्रेरणा प्रिान 
वसराहा-१, 

वसराहा 
प्रवदपसागर/राजेश्वरी कृष्णसागर 

श्री खाद्य प्रवववि तथा गणु 

वनयन्रण कायाालय, कैलाली  

 

नोट :- िामथ उपलेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बखन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

     .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना) (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
  शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       िहिखचि 
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पाना नं.~ 4 ~ 

 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ९८ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१२ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०६-१५८०८/०७७–७८ (खलुा/ििािेशी) नेपाल कृवि िेिा, खा.पो.  था ग.ुमन.ििूह, 
िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  प्राविमधक िहायक पदिा मनयखुिको लामग मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् गिेको कूल प्राप्ांकको 
आधाििा देहायको एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची कायि हनु आएको व्यहोिा मिम  २०७९।०३।१२ को मनणाय अनिुाि िम्बखन्ध  
िबैको जानकािीका लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

एकिषु्ट योग्य ाक्रिको िूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. उम्िेदिािको नाि, थि मिफारिि भएको 
विज्ञापन नं. खलुा/ििािेशी मिफारिि भएको कायाालय 

१ ७७००१२ भरत बढुा १५८०६/०७७–७८ खलुा 
श्री खाद्य प्रवववि तथा गणु वनयन्रण 

कायाालय, कन्चनपरु । 

२ ७७००१४ सजृना चौिरी १५८०६/०७७–७८ खलुा 
श्री खाद्य प्रवववि तथा गणु वनयन्रण 

कायाालय, बैतडी 

३ ८३०००४ अवभलाषा अयााल १५८०७/०७७–७८ िवहला 
श्री खाद्य प्रवववि तथा गणु वनयन्रण 

कायाालय, डडेल्िरुा 

४ ७७००२१ प्रेरणा प्रिान १५८०८/०७७–७८ आ.ज. 
श्री खाद्य प्रवववि तथा गणु वनयन्रण 

कायाालय, कैलाली  

 

नोट :- िामथ उपलेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बखन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

     .........................                     ............................                       ............................. 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना)    (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
    शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध           िहिखचि 

 

http://www.psc.gov.np/

