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सूचना नं. ५९/२०७८-७९, मममि २०७८।१२।१६ 
 

नायब सुब्बा वा सो सरह पदको स्थमिि अन्तरवािाा सुचारु हुने सम्बन्धी सूचना। 
 

       लोक सेवा आयोग बुटवल कायाालयको .वं. ं १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), .ेपाल प्रशास. सेवा, 

सामान्य प्रशास. समूह, रांपंअ. ं प्रथम शे्रणी (अप्रा.व.िक), .ायब सुब्बा पदको तप.सलमा उल्लिल्लखत माग पद स ख्याका ला.ग 

लोक सेवा आयोग, काठमाड   कायाालयको सूच.ा . ं ८९/०७७-७८, .म.त २०७८।३।३१ गतेको सूच.ा बमो.िम सञ् चाल. 

भईरहेको अन्तरवाताा कायाक्रम सम्मा..त सवोच्च अदालतको .व.भन् . .म.तमा भकको आदेश बमो.िम .म.त २०७८।५।२० गतेको 

सूच.ा बमो.िम स्थ.गत भककोमा लोक सेवा आयोगबाट .म.त २०७८।१२।१४ मा उक्त स्थ.गत अन्तरवाताा कायाक्रम सुचारु ग.े 

भन् .े ..णाय भई आककोले उपरोक्त बमो.िम स्थ.गत भई अन्तरवाताा .द. बााँकी रहेका उमे्मदवारहरुको अन्तरवाताा लोक सेवा 

आयोि, बुटवल कायाालय, बुटवलमा देहाय बमो.िमको .म.त र समयमा सञ् चाल. ने.े भककोले सबन्ल्ल त सबोको 

िा.कारीको ला.ग यो सुच.ा प्रकाश. गररकको छ। 
 

 

अन्तरवातााका ला.ग छ. ट भकका उमे्मदवारहरुले अन्तरवाताामा सहभागी ने. आउाँदा हालसालो ल्लखचेको पासपोटा 

साइिको फोटो २ प्र.त, .ेपाली .ागररकताको प्रमाणपत्र, सबन्ल्ल त पदको आवश्यक नू्य.तम योग्यता खुल्.े शो.िक योग्यताका 

प्रमाणपत्र लगायतका समू्पणा कागिातहरुको सक् कल स.हत .क् कल २/२ प्र.त, दरखास्त फारामको प.हलो पा.ा २ (दुई) प्र.त र 

तेस्रो पा.ा १ (कक) प्र.त भरी प्रवेशपत्र .लई अन्तरवातााको ला.ग तो.ककको समय भन्दा १ (कक) घण्टा अगावो यस कायाालयमा 

उपल्लस्थत ने. समेत यसो सूच.ाद्वारा िा.कारी गराइकको छ। 

 

सेवा, समूह – प्रशासन, सामान्य प्रशासन पद – नायब सुब्बा वा सो सरह  शे्रणी – रा.प.अनं.प्रथम 

.लंपं सञ् चाल. .म.तिः २०७७/९/२६ र २८ ििे ..तिा प्रकाश. ग.े कायाालयिः लोक सेवा आयोि, काठमाड  ंकायाालय  
 

.वज्ञाप. .बन्रिः ............/०७६-७७ १३८०२ १३८०३ १३८०४ १३८०५ १३८०६ १३८०७ 

.क.समिः खुला म.हला आंिं मिेशी द.लत अपा ग 

माग पद स ख्यािः १२ ३ २ २ १ १ 

.लल्लखत परीिामा सल्लम्म.लत स ख्यािः ५५६ 

कम्प्युटर सीप परीिण र अन्तरवाताा ला.ग 

छ. ट भकको स ख्यािः  
२९ ९ ९ ६ ५ ४ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट भएको समूह 

43 550178 सरोि पासवा. परीिण बलदेव द.लत 

44 551293 सरोि भुसाल रेमलाल ढुण्डीराम खुला 

45 554939 सा.बत्रा अयााल यामप्रसाद चन्द्रलाल म.हला 

46 551321 सारदा मरा.स.ी पन्थी रेशम.ाथ भोला.ाथ म.हला 

47 551629 .सकेन्द्र च िरी म.बोिी महिर आ ंिं  

48 557240 .सता डुमे्र टीकाराम सता.न्द म.हला 

49 611413 सुकलाल घ.ता ट कबहादुर डबन्रबहादुर आ ंिं  

50 555437 सुकु.राि .व ंकं  भीमलाल उज्जर.स  द.लत 

51 557420 सुिााँशु .तवारी भोला अिुा. मिेशी 

52 551405 सुम. पाणे्ड फुनु्न रघु.ाथ मिेशी 

53 612094 सुरि थारू रामदयाल बोि.ाथ अपाङ्ग 
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अन्तरवािाा कायाक्रम:- 
 

मममि वर्ाानुक्रम नं. समय 

२०७८।१२।२३ 
४३-४९ .वहा.को ८:०० बिे 

५०-५३ .द.को ११:०० बिे 
 

पुनश् च: अको सूच.ा भकमा बाहेक तो.ककको अन्तरवाताा सावाि..क .वदाका .द.मा समेत यथावत् सञ् चाल. ने.ेछ। 

 

 

 

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

     (.विय कुमार रमे्तल)                                (ध्या. कुमार थापा) 

       कम्प्युटर अपरेटर                 उपस.चव 
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