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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. २९२/०७५–७६,  लिलत २०७६/०२/२७ 
 
 

 

लोक सेवा आयोग¸ सरु्खेत कायाालय¸ सरु्खेतको वव.नं. १४७५२-१४७५५/०७५-०७६ (र्खलुा तथा समावेशी)¸ नेपाल न्याय सेवा 

(एकीकृत तथा संयकु्त) राजपत्र अनंवकत प्रथम श्रेणी¸ नायब सबु्बा  वा सो सरह  (अप्राववविक) पदको िाग पद सखं्या ७ (सात) को लावग 

वमवत २०७५।११।२५ गत े संचावलत प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा भई वमवत २०७६।०१।०७ गते संचावलत वितीय चरणको वलवर्खत 

परीक्षामा सरु्खेत¸ जमु्ला¸हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्रबाट सवम्मवलत जम्मा २९८ जना उम्मेदवारहरुमध्ये पवहलो चरणको प्रथम पत्र र दोस्रो 

चरणको वितीय तथा ततृीय पत्रको कूल प्राप्ताङ्कका आिारमा वणाानकु्रम अनसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उम्मेदवारहरुलाई 

दहेायको वमवत र समयमा िोक सेवा आयोग, सिेुत कायाािय¸सिेुतिा संचालन हुने कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका लावग 

छनौट गने वनणाय भएकोले सम्ववन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुले नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालै वर्खचेको पासपोटा साइजको फोटो २ 

प्रवत¸दरर्खास्त फारामको पवहलो पाना  २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रवेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हुन े

कायाालयमा उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनािारा जानकारी गराइएको छ । 
 

 सेवाः   नेपाल न्याय (एकीकृत तथा संयकु्त )           समहूः  न्याय¸ सरकारी वकील           

 पदः नायब सबु्बा वा सो सरह        शे्रणीः रा.प.अनं. प्रथम (अप्राववविक) 

लवज्ञापन नं.......... १४७५२ १४७५३ - १४७५४ १४७५५ - - 

लकलसि खलुा महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग हप.क्ष.े 
िाग पद सखं्या ४ १ - १ १ - - 

लिलित परीक्षािा सलम्िलित सखं्या २९८ 

अन्तरवातााको िालग छनौट भएको सखं्या ८ ४ - २ ४ - - 

 
वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 

1.  330930 किशोर पाणे्ड देवीलाल धकिलाल खुला 

2.  331581 गमािक िंह कव.ि. कििे बहादुरे दकलत 

3.  330287 गीतािुमारी वली िुलबहादुर गोपीलाल मकहला 

4.  330380 चााँदिी भट्टराई िारद प्र ाद लक्ष्मिप्र ाद मकहला 

5.  330778 िेिबहादुर खत्री दत्त िेउले खुला 

6.  331179 कदिेश  ुवेदी ििंि प्र ाद राम प्र ाद खुला 

7.  331055 देवेन्द्रिुमार पिंक्ष्मण्डत किशोर िुमार पनु्च  मधे ी 

8.  330921 िेप्लाइज कव.ि. िृते प े दकलत 

पादी पोखरा 
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वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 

9.  330680 पे्रमबहादुर बडुवाल गोखखबहादुर रकतबहादुर खुला 

10.  330196 कबिा िे. ी. रमेशबहादुर मोहकवर मकहला 

11.  330197 रमेश चुिारा गोकवन्द िोपबहादुर दकलत 

12.  330885 रमेशिुमार क िंह कधरबहादुर कवरबहादुर खुला 

13.  330488 राजि यादव राम अकशष  ुखल  मधे ी 

14.  331363 रेश्मा शोिी गोपी डोिे दकलत 

15.  331138 लिण शाही जीर बहादुर  िैि  खुला 

16.  330458 लिीिुमारी बसे्नत प्रशाद माि क िंह मकहला 

17.  330311 हरर अकधिारी बकलराम लिीराम खुला 

18.  330033 हेमन्त पौडेल कभमप्र ाद हररलाल खुला 

 
 

कम््यूटर सीप परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरवाताा हुने स्थानः- िोक सेवा आयोग, सिेुत कायाािय¸सिेुत 
 

लिलित परीक्षाबाट छनौट भएका िालथ उल्िेलित सबै उम्िेदवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानुसार 

सचंािन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

लिलत वणाानुक्रि नम्बर कम््यूटर सीप परीक्षण हुने सिय अन्तरवाताा हुने सिय 

२०७६/०३/१५ १-६ वबहान ८.०० बजे वबहान १०:०० बजे 

२०७६/०३/१६ ७-१२ वबहान ८.०० बजे वबहान १०:०० बजे 

२०७६/०३/१७ १३-१८ वबहान ८.०० बजे वबहान १०:०० बजे 

 

पुनश्च 

-  अको सचूना भएमा बाहके तोवकएको कम््यटूर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम 

यथावत् संचालन हुनेछ । 

 

 

 
 

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

(लेर्खनाथ बस्ताकोटी) (रेपनाथ आचाया) (वीरेन्रबहादरु स्वााँर) 

नायब सबु्बा शािा अलधकृत उप-सलचव 


