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पाना नं. ~1~ 

अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाताा कायाक्रम  

निर्ाारण गररएको सचूिा ।  
 

सूचिा िं. ६/२०७९-८०, नमनत: २०७९।०४।२७ 
 

लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय, बटुवलको ववज्ञापन नं. १३९३१-१३९३३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), िेपाल 

इन िनियररग ग सेवा, मेकानिकल समहू, नि.उ.स. उपसमहू, रा.प.अिं. नितीय श्रेणी, अपरेटर पदमा लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय 

कायाालयको सचूना नं. ८५/०७९-८०, वमवि २०७९/०४/१७ गिेको सचूना बमोविम प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्िरवािााको लावग 

छनौट भएका िपवसलका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्िरवािाा दहेायको वमवि, समय र स्थानमा सञ् चालन हेने भएकोले 

सम्बवन्द्िि सबैको िानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

छनौट भएका उम्मदेवारहरुले प्रयोगात्मक परीक्षा िथा अन्द्िरवािाामा सहभागी हेन आउँदा पासपोटा साइिको फोटो २ (दुई) प्रवि, 

प्रमाणपत्रहरुको सक्कल सवहि नक्कल २/२ प्रवि, दरखास्ि फारामको प्रथम पाना २/२ प्रवि िथा ििृीय पाना भरी प्रवशेपत्र समिे 

वलई िोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगाव ैिोवकएको स्थानमा उपवस्थि हेन समिे यसै सचूना माफा ि िानकारी गराइन्द्छ ।   
 

सेवा, समूह, उपसमूह: इवञ् ि., मकेावनकल, वन.उ.स.        पद: अपरेटर          शे्रणी: रा.प.अनं. वििीय 
 
 

नवज्ञापि िं. १३९३१ १३९३२ १३९३३ - - - - 

नकनसम खुला मनहला आ.ि. मरे्सी दनलत अपाग ग नप.के्ष. 

माग पद संख्या २ १ १ - - - - 

प्रयोगात्मक र अन्तरवातााको  

लानग छिौट भएको संख्या 
८ १ ४ - - - - 

      

ब.क्र.िं. रोल िं. उम्मेदवारको िाम, थर बावुको िाम बािेको िाम छिौट समूह 

१. ५५०००६ अवखल राना वललामणी विलबहादरु आ.ि. 

२. ५५००१४ कृष्णप्रसाद भण्िारी वकमलाल वबवनमहादवे खलुा 

३. ५५००१५ गणशे अविकारी मोविप्रसाद विबाखर खलुा 

४. ५५०००८ गणशेकुमार ववष् ट अविराम िबे खलुा 

५. ५५००१३ ियप्रकाश वली मोिीराम रनववर खलुा 

६. ५५०००५ िीवन रोकामगर िलुबहादरु पनुाराम आ.ि. 

७. ५५००१८ ध्रबुा लावमछाने वशवदत्त कलािर खलुा 

८. ५५०००३ बासदुवे थारु कन्द्हयैा भगिवबर खलुा, आ.ि. 

९. ५५०००२ वबक्रम िामाङ वलबहादरु अम्बरबहादरु खलुा, आ.ि. 

१० ५५०००१ सागर पौि्याल रामकान्द्ि दवेीप्रसाद खलुा 

११. ५५०००९ सीिा आचाया विलकराम वनलकण्ठ मवहला 
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प्रयोगात्मक परीक्षाको नमनत, समय र स्थाि 

ब.क्र.िं. नमनत समय प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थाि 

१-४ 

२०७९/०५/१२ 

वबहान ११:०० बिे 

हभेी इक्यपुमने्द्ट विवभिन कायाालय, बटुवल, रुपन्द्दहेी । ५-८ वदनको १:०० बिे 

९-११ वदनको ३:०० बिे 
 

अन्तरवातााको नमनत, समय र स्थाि 

ब.क्र.िं. अन्तरवातााको नमनत अन्तरवातााको समय अन्तरवाताा हुिे स्थाि 

१-६ 
२०७९/०५/१३ 

वबहान ११:०० बिे 
लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल 

७-११ वदनको २:०० बिे 

 

 

 

 

  

(वविय कुमार रम्िेल) 

कम््यटुर अपरेटर 

 

(सरोि रेग्मी) 

नायब सबु्बा 

 

 (ध्यान कुमार थापा) 

उपसवचव 

mailto:butwal@psc.gov.np

