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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी  सचनना 
सचनना नं. ९/०७६-०७७ लिलत २०७६।०५।१७ गते 

     िोक सेवा आयोग, बाग्िङु्ग कायााियको ववज्ञापन नं. १३४५३–४५४/२०७५-०७६(ििुा / सिावेशी ) नपेाि न्याय सेवा, न्याय 
सिहु, राजपत्र अनंवकत द्बिती य शे्रणी  (अप्राववलधक) िररदार वा सो सरह पदको िाग पदसंख्या २ (दईु) को िालग लिलत २०७६।०३।०७ 
गते एवककृत परीक्षा प्रणािी अन्तगात सञ्चािन भएको प्रलतयोलगतात्िक लिखित परीक्षािा बाग्िङु्ग केन्रबाट सखम्िलित भएका जम्िा 
५५ जना उम्िेदवारहरु िध्ये  वणाानकु्रिानसुार देहायका रोि नं., तथा नािथर भएका उम्िेदवारहरुिाई देहाएको लिलत र सियिा 
आयोगको बाग्िङु्ग कायाािय बाग्िङु्गिा संनािन हनुे कम््यटुर सी प परीक्षण तथा अन्तवाातााका िालग छनौट गने लनणाय भएकोिे 
सम्वखन्धत सबैको जानाकारीको िालग यो सचनना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारहरुिे कम््यटुर सी प परीक्षण परीक्षा 
द्बदन आउदा पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत, नेपािी नागररकताको प्रिाण पत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रिाण पत्र सक्कि सवहत नक्कि 
२/२ प्रलत र  दरिास्त फारिको पवहिो पाना २ तथा तेस्रो पाना भरी प्रवेश- पत्र लिई तोवकएको द्बदन १ (एक) घण्टा अगावै 
उपखस्थत हनुपुने व्यहोरा सिेत यसै सचनानािारा अवगत गराईन्छ ।  

सेवा :- न्याय                 सिहु :- न्याय 

पद :- िररदार वा सो  सरह             शे्रणी  :- रा.प.अनं. द्बिती य (अप्राववलधक) 
नलतजा प्रकाशन कायाािय :- िोक सेवा आयोग, द्बदपायि कायाािय, राजपरु, डोटी । 

ववज्ञापन नं : १३४५३/०७५-०७६ १३४५४/०७५-०७६ 

वकलसि : िचिा िधेसी  
िाग पद संख्या : १ १ 

लिखित परीक्षािा सखम्िलित संख्या : ५५ 

अन्तवााताका िालग छनौट भएको संख्या ३ ५ 
 

व.क्र.स. रोि नं. उम्िेदवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिहु 

१ 510055 दिपेशकुमार कुशवाहा रामानन्ि जनक मधेशी 
२ 510033 िेवेन्र प्रसाि कुशवाहा रामलाल  महेन्र  खुला, मधेशी 
३ 510057 मुकेशकुमार महतो रामेश्वर  सरुप  मधेशी 
४ 510031 शरिकुमार यािव रशीलाल महेश्वर  खुला, मधेशी 
५ 510046 श्रवणकुमार यािव रजेश्वर लक्षुमण मधेशी 
६ 510089 सागर पौडले रमेश  गंगाधर  खुला 

कम््यटुर सी प परीक्षण तथा अन्तवााताा हनु ेस्थान, लिलत र सिय :- श्री  िोक सेवा आयोग, बाग्िङु्ग कायाािय, बाग्िङु्ग 

लिलत वणाानकु्रि नम्बर कम््यचटर सी प परीक्षण हनुे सिय अन्तवााताा हनुे सिय 

२०७६।०६।०६ १-६ ववहानको ८:०० बजे द्बदनको ११:०० बजे 

रष्टव्य :-अको सनुना भएकोिा वाहेक तोवकएको कम््यटुर सी प परीक्षण तथा अन्तरवातााको द्बदन सावाजलनक ववदा पना गएिा पलन     
उक्त कायाक्रि यथावत सञ्चािन हनुेछ । 

....................                ......................       ....................... 
(कुिराज पौडेि)         (पथृ राज कटुवाि)        (प्रिेप्रसाद देवकोटा) 
  नायब सबु्बा      शािा अलधकृत           उप-सखनव 


