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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. २१/०७६-७७ मिति २०७६/०५/१७ गिे 

nf]s ;]jf cfof]u, lbkfon sfof{no, lbkfonsf] lj=g+= १५७०७–१५७१०÷)&%–)&^ -v'nf÷;dfj]zL_, g]kfn 

Gofo ;]jf, Gofo ;d"x, /f=k=cg+= låtLo >]0fL -ck|fljlws_, vl/bf/ jf ;f] ;/x kbsf] माग पदसंख्या ६ (छ) को िालग 
लमलत २०७६/०३/०७ गते एकीकृत परीक्षा प्रणािी अन्तगगत संचािन भएको प्रलतयोलगतात्मक लिखित परीक्षामा ददपायि परीक्षा 
केन्रबाट सखम्मलित भएका जम्मा १२७ जना उम्मेदवारहरुमध्ये वणागनकु्रमानसुार देहायका रोिनम्वर, नाम, थर भएका 
उम्मेदवारहरुिाई देहायको लमलत र समयमा आयोगको lbkfon sfof{no, lbkfonमा संचािन हनुे कम््यूटर सीप परीक्षण तथा 
अन्तरवातागका िालग छनौट गने लनणगय भएकोिे सम्बखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाखित गररएको  छ ।  

छनौट भएका उम्मेदवारहरुिे कम््यूटर सीप परीक्षण परीक्षा ददन आउँदा प्रवेि पत्र र अन्तरवाताग ददन आउँदा आफ्नो 
पासपोटग साइजको फोटो २ प्रलत, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र र िैखक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र सक्कि सहहत नक्कि २/२ प्रलत र 
प्रवेि-पत्र लिई तोहकएको ददन र समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथत हनुपुने व्यहोरा समेत सम्बखन्धत सबैको जानकारीका 
िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।  
 

  सेवााः न्याय  समूहाः न्याय 

  पदाः िररदार वा सो सरह  शे्रणीाः रा.प.अनं. दितीय (अप्राहवलधक) 

हवज्ञापन नं.  ............/०७५-७६ 15707 15708 15709 15710 

हकलसमाः ििुा महहिा आ.ज. मधेिी 

माग पद संख्यााः 3 1 1 1 

लिखित परीक्षामा सखम्मलित संख्यााः 127 

अन्तरवातागको िालग छनौट भएको संख्यााः  6 2 5 5 
 

 

व.क्र.नं. रोि नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
1 770103 ओपिन्द्रकुमार महतो िरमेश्वर जयलाल मधेशी 

2 770071 तकक बहादुर ऐर लालबहादुर दामोदर खुला 

3 770257 धमकप िं राना चमरु रामप िं आ.ज. 

4 770121 िुष्पराज भट्ट हररलाल िरमानन्द खुला 

5 770128 पे्रमराज जोशी जयराज हकक देव खुला 

6 770406 मोहनकुमार बाहाजी अपबलाल पदल्पप िंह खुला 

7 770280 रामप्रकाश यादव यशोधर  ुकदेव मधेशी 

8 770272 लक्ष्मीकुमारी भण्डारी नन्दलाल पवरिल मपहला 

9 770116 पवनोदकुमार ििंपित राजेन्द्र खैंका खुला, मधेशी 

10 770258 पवनोदकुमार राउत वृक्षी चन्द्रदेव मधेशी 

11 770138 पवषु्णप्र ाद चौधरी जगराम कााँशीराम आ.ज. 

12 770265 शिंकरप्र ाद ररजाल चने कुशे खुला 

13 770080  िंजय चौधरी प ताराम  पहनु  आ.ज. 
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व.क्र.नं. रोि नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
14 770347  िंजय चौधरी बाधुराम भरथरी आ.ज. 

15 770318  िंजीव खगाक लटु लखन मधेशी 

16 770324  ुपनताकुमारी चौधरी रामप्र ाद खुप राम मपहला,आ.ज. 

लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उल्िेखित सबै उम्मेदवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताग कायगक्रम 

लनम्नानसुार ;~rfng x'g] व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
लमलत वणागनकु्रम नम्वर कम््यटुर सीप परीक्षण हनु ेसमय अन्तरवाताग हनु ेसमय 

२०७६/०६/०६ 
१-६ हवहान ८.०० बजे ददनको ११.०० बजे 

७-१२ हवहान ८.४५ बजे ददनको २.०० बजे 

२०७६/०६/०७ १३-१६ हवहान ८.०० बजे ददनको ११.०० बजे 

 
k'gZrM csf]{ ;"rgf ePdf afx]s tf]lsPsf] sDKo"^/ ;Lk k/LIf)f tyf cGt/jftf{sf lbg ;fj{hlgs labf kg{ 

uPdf klg pQm sfo{qmd oyfjt ;`rfng x'g]% .  
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