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बुटवल, रूपन्देहीबुटवल, रूपन्देही 
 

लललित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १०५/०७९-८०, लिलत २०७९।१०।२७ 

  

लोक सेवा आयोग सुिेत कायाालयको ववज्ञापन नं. १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (िुला तथा सिावेशी), नेपाल न्याय 

सेवा, न्याय र सरकारी वकील समहू, रा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वलवित परीक्षामा 

सवममवलत उममेदवारहरु मध्ये वणाानकु्रमानसुार दहेायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवारहरु उत्तीणा भई कम्यटुर 

सीप परीक्षण र अन्तरवातााका लावग छनौट भएको व्यहोरा समबवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको 

छ । छनौट भएका उममेदवारहरुले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, आवश्यक न्यनूतम योग्यता यवकन हुने समपणूा प्रमाणपत्र 

तथा अन्य आवश्यक कागजातहरु र दरिास्त फारामको प्रथम र ततृीय पाना २/२ प्रवत भरी यो सचूना प्रकाशन भएको 

वमवतले ७ (सात) वदनवभत्र लोक सेवा आयोग सुिेत कायाालयमा उक्त प्रमाणपत्रहरुको प्रवतवलवप उममेदवार आफैले 

प्रमावणत गरी रुज ूगराउन ुपनेछ ।  

छनौट भएका उममेदवारले दहेायको वमवत र समयमा हुने अन्तरवाताा वदन आउँदा मावथ उवललवित सक्कल कागजात र 

प्रवेशपत्र वलई अन्तरवाताा हुने समयको १ (एक) घण्टा अगावै लोक सेवा आयोग, सुिेत कायाालयमा उपवस्थत हुनपुनेछ । 

कम्यटुर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत सञ् चालन हुनेछ ।  
 

सेवा, सिूह: नेपाल न्याय/ न्याय र सरकारी वकील                 पद: नायब सबु्बा वा सो सरह 

शे्रणी: रा.प.अनं. प्रथम (अप्राववविक)                                 लललित परीक्षा सञ् चालन लिलत: २०७९।०३।२५ र २९  

नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय 
 

लवज्ञापन नं. १४७५१ १४७५२ - - - - १४७५५ 

लकलसि िुला िलहला आ.ज. िधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद संख्या १ १ - - - - १ 

लल.प. िा सलम्िललत संख्या ७३ 

अन्तरवातााका लालग छनौट 

भएको संख्या 
४ ३ - - - - ४ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजको नाि छनौट सिूह 

1.  650787 उपेन्रकुमार योगी िमानाथ वसन्तनाथ िलुा 

2.  650528 कवपलकुमार बोगटी लवबहादरु लालबहादरु िलुा 

3.  651309 वटकाराम उपाध्याय भवूमनन्द दगुााराम वप.क्षे. 

4.  651897 विरेन्रकुमार थापा नन्दाराम थापा कुले थापा िलुा 

5.  651454 भास्कर उपाध्याय सत्यराज घमुपराज वप.क्षे. 
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6.  650358 मानबहादरु िड्का शेरबहादरु कालो वप.क्षे. 

7.  651850 वमस्माकुमारी काकी कासीराम दलबहादरु मवहला 

8.  651497 रववन्र थापा िड्गबहादरु कावशराम िलुा 

9.  651435 शवमालाकुमारी वसजापती सन्यासी महारुप मवहला 

10.  650263 शोभा आचाया कावशराम नररप्रसाद मवहला 

11.  651735 सवुनल न्यौपाने पशपुवत वशवराम वप.क्षे. 

 

कम््युटर सीप परीक्षण: यस कायाालयको सचूना नं. १०८/०७९-८०, मिमि २०७९।१०।२७ को सचूना बिोमिि हुने 

व्यहोरा िानकारी गराइन्छ । 

अन्तरवाताा हुने स्थान: लोक सेवा आयोग, सरु्खेि कायाालय 

लिलत र सिय: 

लिलत व.क्र.नं. सिय 

२०७९।११।१५ 
१-६ ववहान ११:०० बजे 

७-११ वदनको २:०० बजे 

 

 

 

 

 

 

  (बालकृष्ण पौडेल)                                            (बवरप्रसाद दहाल)                                 (ध्यान कुमार थापा) 

    शािा अविकृत                                                केन्रीय प्रवतवनवि                                        उपसवचव 
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