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रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविविक), सब-इव िवनयर पदको स्थवित अन्तरिाताा  

सचुारु हुने सम्बन्िी सचूना । 
 

सचूना नं. ६३/२०७८-७९, वमवत २०७८ ।१२ ।२१ 
 

      लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालयको ववज्ञापन नं. १३९०१-१३९०२/०७६-७७ (खुला तथा मवहला), नेपाल इव िवनयङ्ग ग सेवा, 

वसविल समहू, िन्ल उपसमहू, ्ा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राववविक), सब-इव िवनय् पदको तपवसलमा उवललवित माग पद संख्याका लावग लोक 

सेवा आयोग, वलवित प्ीक्षा नवतिा प्रकाशन शािाको सचूना न.ं ७१/०७८-७९, वमवत २०७८।४।२१ गतेको सचूना बमोविम प्रकावशत अन्त्वाताा 

कायाक्रम सम्मावनत सवोच्च अदालतको आदशे बमोविम स्थवगत िएकोमा लोक सेवा आयोगबाट वमवत २०७८।१२।१४ मा उक्त स्थवगत 

अन्त्वाताा कायाक्रम सचुारु गन ेिन् ने वनणाय िई आएकोले उप्ोक्त स्थवगत िएको अन्त्वाताा लोक सेिा आयोि, बुटिल कायाालय, बुटिलमा 

दहेाय बमोविमको वमवत ् समयमा स चालन हेन ेिएकोले सम्बवन्ित सबोको िानका्ीको लावग यो सचुना प्रकाशन गङ्एको   । 
 

अन्त्वातााका लावग  नौट िएका उम्मेदवा्हरुले अन्त्वाताामा सहिागी हेन आउँदा हालसालो विचकेो पासपोटा साइिको फोटो २ (दईु) 

प्रवत, नपेाली नागङ्कताको प्रमाणपत्र, सम्बवन्ित पदको आवश्यक न्यनूतम योग्यता िलुने शोवक्षक योग्यताका प्रमाणपत्र लगायतका सम्पणूा 

कागिातहरुको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, द्िास्त फा्ामको पवहलो पाना २ (दईु) प्रवत ् तेस्रो पाना १ (एक) प्रवत ि्ी प्रवशेपत्र वलई 

अन्त्वातााको लावग तोवकएको समय िन्दा १ (एक) घण्टा अगावो यस कायाालयमा उपवस्थत हेन समते यसो सचूनाद्वा्ा िानका्ी ग्ाइएको   । 
 

सेवा, समहू, उपसमहू – इव िवनयङरग ि, वसविल, िनरल पद – सब-इव िवनयर  श्रेणी - रा.प.अनं.प्रथम 

वल.प. स चालन वमवतिः २०७७/१०/२४ िते   नवतिा प्रकाशन गन ेकायाालयिः लोक सेिा आयोि, वल.प. नवतिा प्रकाशन शाखा 
 

ववज्ञापन नम्ब्िः ............/०७६-७७ १३९०१ १३९०२ - - - - 

वकवसमिः िलुा मवहला आ.ि. मिेशी दवलत अपांग 

माग पद संख्यािः २ १ - - - - 

वलवित प्ीक्षामा सवम्मवलत संख्यािः १४८ 

अन्त्वाताा लावग  नौट िएको संख्यािः  ४ ३ - - - - 
 

ब.क्र.स.ं रोल नं. उम्मेदिारको नामथर बाबुको नाम बािेको नाम छनौट िएको समूह 

1.  ५५0184 िमनुा शमाा मेघनाथ वनत्य्ाि मवहला 

2.  550217 प्रवदप पाण्डेय वमत्रलाल हङ्लाल िलुा 

3.  550071 ्ोशन वतवा्ी बल्ाम दन्डपाणी िलुा 

4.  550154 संविता पौडेल मदनकुमा् श्रीि् मवहला 

5.  550168 सन्तोष के.सी. दानबहादु्  शे्बहादु्  िलुा 

6.  550122 सबुास पौडेल दवेना्ायण ना्ायणदत्त िलुा 

7.  550105 सवुस्मता ढकाल ख्यामना्ायण चण्डीप्रसाद मवहला 
 

अन्तरिाताा कायाक्रम 

वमवत िणाानुक्रम नं. समय 

वमवत २०७९।१।४ गते १-७ वबहान ८:०० बिे 

 

पुनश् च: अको सचूना िएमा बाहके तोवकएको अन्त्वाताा यथावत  स चालन हेन े। 

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

     (वविय कुमा् ्म्तेल)     (ध्यान कुमा् थापा)                                             (रुद्र प्रसाद लावम ाने) 

        कम््यटु् अप्ेट्             उपसवचव                सहसवचव 
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