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सिसियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवाताा िम्बन्धी िूचिा 
िूचिा िं. १३/२०७९-80, समसत २०७९।05।1 

      यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३००७/२०७७-७८ (खुला) नेपाल िन सेिा, ने.पा. एण्ड िा.ला. समूह, रा.प.अनं. वितीय शे्रणी (प्राविविक), वसवनयर 

गेम  स्काउट पदको तपवसलमा उले्लखखत माग पद संख्याका लावग प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताा कायाक्रम  देहाय बमोविमको स्थान, वमवत र 

समयमा संचालन हुने भएकोले सम्बखित सबैको िानकारीका लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।  छनौट भएका उमे्मदिारले अन्तरिाताा वदन 

आउँदा पासपोटा साजिको ोोटो २ प्रवत, नेपाली नागररकता र सो को प्रवतवलपी २ प्रवत आिश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता प्रमाणपत्रको सक्कल 

सवहत नक्कल २ प्रवत, दरखास्त ोारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ प्रवत भरी प्रिेशपत्र वलई तोवकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगािै 

उपखस्थत हुनुपनेछ। अन्तरिातााका वदन सािािवनक विदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित सञ्चालन हुनेछ।  

सेवा/समूह/उपसमूह: िन, ने.पा.एण्ड िा.ला. पद: सससियर गेम स्काउट        शे्रणी: रा.प.अनं. वितीय 

सि.प. सञ्चािि समसि: २०७८।४।२६ गिे     िसिजा प्रकाशि गिे कायाािय: लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय। 

सवज्ञापि िं. .... ०७७।७८ १३००७ - - - - - - 

वकवसम: खुला मवहला आ.ि. मिेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्या: १ - - - - - - 

वल.प.मा सखम्मवलत संख्या ८ 

अन्तरिातााको लावग छनौट भएको संख्या ६ - - - - - - 

 

ब.क्र.िं. रोि िं. उमे्मदवारको िाम, थर बाबुको िाम बाजेको िाम छिौट समूह 

1.  450001 अमतृ मरासििी खडािन्द पौिारायण खलुा 

2.  450028 जितेन्र यादब हररिारायण रघिुाथ खलुा 

3.  450002 तपेन्र भण्डारी िन्दबहादरु दलबहादरु खलुा 
4.  450022 पदमबहादरु बम जिरा रि खलुा 
5.  450004 लोकेन्र खत्री पूणाबहादरु कृष्णबहादरु खलुा 

6.  450035 िमुि शमाा अयााल िूयाप्रिाद ठाकुरप्रिाद खलुा 

  प्रयोगात्मक परीक्षाको समसि, समय र स्थाि : 

प्रयोगात्मकको 

वणाािुक्रम  
समसि प्रयोगात्मक परीक्षाको समय 

प्रयोगात्मक परीक्षा  हुिे स्थाि 

१-६ २०७९।५।२६ विहान ७:०० बिे श्री भगविी दिगण फूिबारी ब्यारेक, पोखरा । 

 अन्तरवािाा हुिे समसि, समय र स्थाि : 

अन्तरवािााको  वणाािुक्रम  समसि अन्तरवािााको समय अन्तरवािाा हुिे स्थाि 

१-६ २०७९।५।२७ वदनको ११.०० बिे श्री िोक सेवा आयोग पोखरा कायाािय, कास्की । 

 

........................                                                                                                                                     ......................... 
 (चेतिाथ पोखरेल)                                                                                                                                    (वीरेन्र बहादरु स्वााँर) 

    शाखा असधकृत                                                                                                                                              उपिजचव 


