लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाा लय
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)

बुटवल, रूपन्देही

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना
सच
ू ना न.ं ११८/०७८-७९, समसत २०७९।३।१२
यस कायाालयको वि.नं. १३९१४/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृसि सेिा, खा.पो. तथा गु.सन. समहू , रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी
(प्राविविक), प्रासवसधक सहायक पदको माग संख्या १ (एक) का लावग वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित ३ (तीन) जना
उम्मेदिारहरुमध्ये वलवित परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तरिातााको औसत प्राप्ताङ्क समेतका ािारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम
कायम हुन ाएकाले देहायका कायाालयमा थिायी वनयवु िका लावग वसफाररस गने वमवत २०७९।३।१२ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्ित
सबैको जानकारीका लावग यो सचू ना प्रकावित गररएको छ ।
ससफाररस योग्यताक्रमःयो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, ठे गाना बाबु/आमाको बाजेको ससफाररस भएको कायाालय
थर
नाम
नाम
१.

५५०००५ विश्िासप्रसाद पौडेल भरतपरु -१४, बविप्रसाद/पािाती
वचतिन

बैकसपपक योग्यताक्रम:यो.क्र.नं.
रोल नं.
१.

५५०००२

अस्थायी योग्यताक्रम:क्र.सं.
रोल नं.
१.
२.
३.

५५००१९
५५००२१
५५०००६

............................
(कृ ष्ण प्रसाद हुमागाई)ं
िािा अविकृ त

उम्मेदवारको नाम, थर
ाभाष राय

वबष्णप्रु साद

िाद्य प्रविवि तिा गणु वनयन्रण
कायाालय, भैरहिा, रुपन्देही

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

मनरा वसथिा-९, महोत्तरी

रामनरे ि/वसमा

बैद्यनाि

उम्मेदवारको नाम, थर
ावदत संग्रौला
गौरि भगत
रामाविि मेहता

..........................
(अजनाु प्रसाद रे ग्मी)
के न्िीय प्रवतवनवि

बाबुको नाम

बाजेको नाम

हररप्रसाद
राजेिकुमार
रामेश्िर

नरप्रसाद
कृ ष्णप्रसाद
मंगल

........................
(ध्यानकुमार िापा)
उपसवचि

द्रष्टव्य:




यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप्त गरे को कुल
प्राप्ताङ्क सम्बवन्ित उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म ायोगको Website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
वसफाररस भएका उम्मेदिारले वसफाररसको लावग वमवत २०७९।३।१३ गते वदनको ४:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका गनाहु ुन अनरु ोि
छ।

फोन: ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमे लः butwal@psc.gov.np

पाना न.ं ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाा लय
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)

बुटवल, रूपन्देही

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सच
ू ना
सूचना नं. ११९/०७८-७९, समसत २०७९।३।१२
यस कायाालयको वि.नं. १३९१५/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल कृसि सेिा, खा.पो. तथा गु.सन. समहू , रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी
(प्राविविक), प्रासवसधक सहायक पदको माग संख्या १ (एक) का लावग वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित ४ (चार) जना
उम्मेदिारहरुमध्ये वलवित परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तरिातााको औसत प्राप्ताङ्क समेतका ािारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम
कायम हुन ाएकाले देहायका कायाालयमा थिायी वनयवु िका लावग वसफाररस गने वमवत २०७९।३।१२ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्ित
सबैको जानकारीका लावग यो सचू ना प्रकावित गररएको छ ।
ससफाररस योग्यताक्रमःयो.क्र.नं. रोल नं.
उम्मेदवारको
ठे गाना
बाबु/आमाको बाजेको
ससफाररस भएको
नाम, थर
नाम
नाम
कायाालय
१.

५५००१८ अनरु ािा यादि

बैकसपपक योग्यताक्रम:यो.क्र.नं.
रोल नं.
१.

५५०००२

............................
(कृ ष्ण प्रसाद हुमागाई)ं
िािा अविकृ त

कविलासी-३,
सलााही

उम्मेदवारको नाम, थर
ाभाष राय

सोनेलाल/श्रीपती

हरर

िाद्य प्रविवि तिा गणु वनयन्रण
कायाालय, भैरहिा, रुपन्देही

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

मनरा वसथिा-९, महोत्तरी

रामनरे ि/वसमा

बैद्यनाि

..........................
(अजनाु प्रसाद रे ग्मी)
के न्िीय प्रवतवनवि

........................
(ध्यानकुमार िापा)
उपसवचि

द्रष्टव्य:




यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट अन्तरिातााका लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप्त गरे को कुल
प्राप्ताङ्क सम्बवन्ित उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म ायोगको Website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
वसफाररस भएका उम्मेदिारले वसफाररसको लावग वमवत २०७९।३।१३ गते वदनको ४:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका गनाहु ुन अनरु ोि
छ।

फोन: ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमे लः butwal@psc.gov.np

पाना न.ं ~ 2 ~

लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाा लय
(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)

बुटवल, रूपन्देही

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सच
ू ना
सूचना नं. १२०/०७८-७९, समसत २०७९।३।१२
यस कायाालयको वि.नं. १३९१४-१३९१५/०७७-७८ (िल
ु ा तिा मिेसी), नेपाल कृसि सेिा, खा.पो. तथा गु.सन. समहू ,
रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणी (प्राविविक), प्रासवसधक सहायक पदमा वनयवु िका लावग वसफाररस भएका उम्मेदिारहरुले प्राप्त गरे को कुल
अक
ं का ािारमा देहायबमोवजमको एकमष्ु ठ योग्यताक्रम सचू ी कायम हुन ाएकोले वमवत २०७९।०३।१२ को वनणायानसु ार
सम्बवन्ित सबैको जानकारीका लावग यो सचू ना प्रकावित गररएको छ ।
ससफाररस योग्यताक्रमःउम्मेदवारको नाम,
ए.यो.क्र. रोल नं.
थर

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

ससफाररस भएको समूह

१.

५५०००५ विश्िासप्रसाद पौडेल

बविप्रसाद/पािाती

वबष्णप्रु साद

िल
ु ा

२.

५५००१८ अनरु ािा यादि

सोनेलाल/श्रीपती

हरर

मिेसी

............................
(कृ ष्ण प्रसाद हुमागाई)ं
िािा अविकृ त

..........................
(अजनाु प्रसाद रे ग्मी)
के न्िीय प्रवतवनवि

........................
(ध्यानकुमार िापा)
उपसवचि

फोन: ०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमे लः butwal@psc.gov.np

पाना न.ं ~ 3 ~

