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व्यावसायिक र यसर्जनशील प्रशासनः यवकास, समृद्धि र सुशासन 

पार्दी, पोखरा 

अन्तरवार्ाा कार्ाक्रम र्ोककएको सूचना 
सूचना नं. ६३/०७८-७९ कमकर् २०७८/१२/२१ गरे् 

 
लोक सेवा आिोग पोखरा कािाजलिको यवज्ञापन नं. १२९५३/०७६-७७ (खुला), नेपाल इयियनिररङ्ग सेवा, यसयिल समूह, हाइड्र ोलोर्ी 

उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्रायवयिक), र्लयवज्ञान सहािक पदको तपयशलमा उले्लद्धखत माग पद संख्याका लायग लोक सेवा 

आिोग, केन्द्रीि कािाजलिको सूचना नं. ६७/२०७८-७९ यमयत २०७८/०४/१३ गतेको सूचना बमोयर्म प्रकायशत अन्तरवाताज कािजक्रम 

सम्मायनत सवोच्च अदालतको आदेश बमोयर्म स्थयगत गररएकोमा उक्त अन्तरवाताज कािजक्रम लोक सेवा आिोगको यमयत 

२०७८/१२/१४ को यनणजिानुसार देहाि बमोयर्म सञ्चालन हुने िएको हुुँदा छनौट िएका उमे्मदवारले अन्तरवाताज यदन आउुँदा हालै 

द्धखचेको पासपोटज साइर्को फोटो २ प्रयत, नेपाली  नागररकताको प्रमाणपत्र, शैयिक िोग्यताको प्रमाणपत्र सक्कल सयहत २/२ प्रयत, 

दरखास्त फारामको पयहलो पाना २ प्रयत र तेस्रो पाना १ प्रयत िरी प्रवेशपत्र यलई तोयकएको यदन र समि िन्दा १(एक) घण्टा अगावै 

लोक सेवा आिोग, पोखरा कािाजलि पोखरामा उपद्धस्थत हुनु पने व्यहोरा समेत िसै सूचनाद्वारा र्ानकारी गराइएको छ । 

  सेवाः इञ्जिननयरिङ्ग  समूहः नसनिल                   उपसमूहः हाइड्रोलोजी 
  पदः जलववज्ञान सहायक  शे्रणीः िा.प.अनं.प्रथम (प्राववनिक) 

कवज्ञापन नं. ............/०७६-७७ १२९५३ - - - - - - 

कककसमः खलुा मवहला आ.ज. मिेशी दनलत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
किखिर् परीक्षामा सखिकिर् संख्ाः ४५ 
अन्तरवार्ााको िाकग छनौट भएको संख्ाः  ३ - - - - - - 

 

 

ब.क्र.नं. रोि नम्वर उिेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1 ४५००२९ ओवीराम ओली थालायबर रं्गे खुला 

2 ४५००१३ यवशाल अयिकारी कमलरार् टेकनाथ खुला 

3 ४५००१८ यशबरार् पन्थी होमनाथ देवीराम खुला 

 

यलद्धखत परीिाबाट छनौट िएका मायथ उले्लद्धखत सबै उमे्मदवारहरुको अन्तवाार्ाा कार्ाक्रम यनम्नानुसार हुने व्यहोरा र्ानकारी गराइन्छ । 

 

नमनत वणाानकु्रम नम्वि अन्तिवाताा हनु ेसमय 

२०७९/०१/०४ १-३ यदनको १.०० बरे् 

 

k'gZrM csf]{ ;"rgf ePdf afx]s tf]lsPsf] cGt/jftf{sf lbg ;fj{hlgs labf kg{ uPdf klg 

pQm sfo{qmd oyfjt ;`rfng x'g]% .  
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   चेतनाथ पोखरेल 

   शाखा अयिकृत 
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