लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय

(प्रशासन, अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)

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

सूचना नं. ४८/०७८-७९

एकिुष्ट योग्यताक्रि सम्बन्धी सूचना

बुटवल, रूपन्दे ही
इमे लःbutwal@psc.gov.np

सिसत २०७८।७।६

यस कायाालयको वव.नं. १३९१४-१३९१८/०७६-७७ (खुला तथा सिावेशी), नेपाल कृवि सेवा, खा.पो. तथा गु.सन. सिूह,
रा.प.अनं. प्रथि श्रे णी (प्राववसधक), प्राववसधक सहायक पदको िाग पद सं ख्या १३ (तेह्र) का लासग सलइएको सलस्खत

परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भएका २४ (चौसबस) जना उम्िेदवारहरुको सिसत २०७८।६।१०, र ११ गते
सञ्चालन भएको अन्तरवाताािा उपस्थथत २१ (एक्काईस) जना उम्िेदवारहरुको सलस्खत परीक्षा र अन्तरवातााको औित अंक

सिेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारिा दे हायबिोस्जिको एकिुष्ट योग्यताक्रि सूची कायि भएको व्यहोरा सम्बस्न्धत सबैको
जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।
एकिुष्ट योग्यताक्रिःयो.क्र.

रोल नं.

उम्िेदवारको नाि, थर

बाबु/आिाको नाि

बाजेको नाि

ससफाररस भएको सिूह

1.

550037

अस्जत कुिार साह

सत्यपाल/सबिलादे वी

योगेन्रप्रसाद

खुला

2.

550004

ज्योसत आचाया

शरद/राधा

नारायणप्रसाद

खुला

3.

550049

िनोज असधकारी

राजकुिार/नबादा

टं कनाथ

खुला

4.

550025

िहेश श्रे ष्ठ

गंगानारायण/लालुिाया

खङ्गनारायण

खुला

5.

550007

रािहरी लासिछाने

कृष्णप्रसाद/भोजिाया

सभिप्रसाद

खुला

6.

550008

प्रेि कुिार सलम्बु

ववरबहादुर/हकािाया

हं सराज

खुला

7.

550015

ररजन काकी

गंगाप्रसाद/तुलसा

पदिबहादुर

खुला

8.

550009

प्रसतक्षा पस्डित

वुवद्धराि/साववरा

हेम्राज

िवहला

9.

550011

गौरी हिाल

िहेश/शोभा

प्रेिबहादुर

िवहला

10.

550044

सुिन थोकर तािाङ

रोिबहादुर/सबनािाया

कृष्णबहादुर

आ.ज.

11.

550020

राजेश कुिार चौधरी

रािचन्र/बौकीदे वी

चरु

आ.ज.

12.

550043

ररचा कणा

सं स्जवकुिार/वेवीकणा

किलापसत

िधेसी

13.

550027

गणेश कुिार रोक्का

स्शबलाल/पाबाती

श्रीलाल

दसलत

.........................

(िदनकुिार बजगााँई)
शाखा असधकृत

...................

(शम्भुकुिार झा)
केन्रीय प्रसतसनसध

......................

(स्शवप्रसाद ररजाल)
उपसस्चव

रष्टव्य: यस ववज्ञापनिा सलस्खत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लासग छनौट भई अन्तरवाताािा सस्म्िसलत भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क
सम्बस्न्धत उम्िेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको सिसतले

७ (सात) ददनपसछ अको ७ (सात) ददनसम्ि आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन ा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। ससफाररस भएका उम्िेदवारले ससफाररसको लासग
सिसत २०७८।७।८ गते ददनको ३:०० बजेपसछ यस कायाालयिा सम्पका गनुह
ा न
ु अनुरोध छ।
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