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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचुना 
सूचना नं. ०८/०७६-७७, लिलत २०७६/०५/२१ 

िोक सेवा आयोग, बटुवि कायाािय, बटुविको वव.नं.13808-13812/07५-7६(ििुा तथा सिावेशी), राजपत्र अनवित 
वितीय शे्रणी, िररदार वा सो सरह (अप्राववलधक) पदको िाग पदसंख्या २१ (एक्काइस) का िालग लिलत २०७६/०१/१४ गते 
सञ्चालित प्रथि चरणको परीक्षािा उत्तीणा भई लिलत २०७६/०३/०७ गते सञ्चालित द्वितीय चरणको लिखित परीक्षािा बटुवि 
केन्रबाट सखम्िलित 959 जना उम्िेदवारहरु िध्ये पवहिो तथा द्वितीय चरणको परीक्षाको कूि प्राप्तािका आधारिा वणाानकु्रि 
अनसुार देहायको रोि नं. तथा नाि थर भएका उम्िेदवारहरुिाई देहायको लिलत र सियिा आयोगको बटुवि कायाािय, 

बटुवििा सञ्चािन हनुे कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तवाातााका िालग छनौट गने लनणाय भएको व्यहोरा सम्वखन्धत सबैको 
जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारहरुिे नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्र, शैखक्षक 
योग्यताको प्रिाणपत्रका सक्कि सवहत नक्कि १/१ प्रलत, हािै खिचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, दरिास्त फारािको 
पवहिो पाना २ प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी प्रवेशपत्र लिई तोवकएको सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हनु े
कायााियिा उपखस्थत हनुपुने व्यहोरा सिेत यसै सूचनािारा जानकारी गराइएको छ ।  
 

सेवा- न्याय       सिूह - न्याय / सरकारी वकीि 

पद - िररदार वा सो सरह (अप्राववलधक)   शे्रणी - रा.प.अनं. वितीय 
नलतजा प्रकाशन गने कायाािय - िोक सेवा आयोग, सिेुत कायाािय, बीरेन्रनगर । 
ववज्ञापन नं.     ......../०७५-७६ 13808 13809 13810 13811 13812 

वकलसि  ििुा िवहिा आ.ज. िधेशी दलित 
िाग पद संख्या  १2 ४ २ २ 1 

लिखित परीक्षािा सखम्िलित संख्या      ९४४ ३५७ १३७ १७४ ४३ 

अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या १८ ८ ५ 9 ४ 
 

वणाानकु्रि नं. रोि नं. उम्िेदवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
1.  552133 अन्जना ज्ञवािी धिााङ्गत टेकराज िवहिा 
2.  552177 अितृ थयुाज ू बवुिकुिार देविाि जनजालत 

3.  552076 उज्वि बस्याि देवीप्रसाद कििापलत ििुा 
4.  550728 केशव कुिार सारु िलनराि नरबहादरु जनजालत 

5.  550026 छत्रबहादरु थापा पथृाबहादरु रािबहादरु जनजालत 

6.  550923 खजवन पौडेि नवराज छवविाि ििुा 
7.  550422 दयाराि भट्ट कििबहादरु गेदारनाथ ििुा 
8.  550134 द्वदपक कुिार दास रािाकान्त रािििन दलित 

9.  550120 द्वदलिप कुिार भजु रािप्रसाद साििाि िधेशी 
10.  551470 दीपा सवुदेी द्वदलिप अलनरुर िवहिा 
11.  553535 दगुाानारायण खज.सी. भेषबहादरु गोववन्दबहादरु ििुा 
12.  550675 देवीप्रसाद अयााि खशवप्रसाद घनश्याि ििुा 
13.  550727 नारायण वस्नेत ििुबहादरु टेकबहादरु ििुा 
14.  550207 पूखणािा खघलिरे खजविाि वटकाराि िवहिा 
15.  550099 प्रिोदकुिार यादव खशयाराि हििोरी ििुा, िधेशी 

 

िोक सेवा आयोग 
सिेुत कायाािय, बीरेन्रनगर 
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वणाानकु्रि नं. रोि नं. उम्िेदवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
16.  550616 बसन्त शिाा लडल्िीप्रसाद तिुाराि ििुा 
17.  550799 लबकाश शे्रष्ठ पूनाराि धनप्रसाद ििुा, जनजालत 

18.  550183 लबििा भट्टराई तलु्सीराि वटकाराि िवहिा 
19.  552763 ब्रिदेव िहत्तो दिुा झगरु िधेशी 
20.  550674 यनराज अयााि खशवप्रसाद घनश्याि ििुा 
21.  552171 यादव खघलिरे ज्ञानेन्र िहिाि ििुा 
22.  550926 रचना पौडेि िलतिाि खजबिाि ििुा, िवहिा 
23.  552802 रन्जना पन्त कृष्णप्रसाद खििराज िवहिा 
24.  550555 रखन्जत यादव रािाधारप्रसाद अनठुाराय ििुा, िधेशी 
25.  550336 रन्ज ुअलधकारी सदुशान बिराि िवहिा 
26.  550076 राहिु कुिार लिश्र कििेशकुिार जयगोववन्द ििुा, िधेशी 
27.  551511 ििन कुिार िहतो श्री प्रसाद राजाराि िधेशी 
28.  550281 लिि बहादरु थापा ििुबहादरु बिबहादरु जनजालत 

29.  550910 ववजयकुिार पासवान वकशोरी धन ु िधेशी, दलित 

30.  550248 ववजयकुिार साह ववश्वनाथ नारायण ििुा, िधेशी 
31.  553274 वविि पौडेि रािप्रसाद िक्ष्िीप्रसाद ििुा 
32.  551514 संखजत कुिार िहतो सकुदेव दरोगा ििुा, िधेशी 
33.  550449 सनि पररयार ववष्ण ु पोटलसं दलित 

34.  551247 लसलसाया न्यौपान े घनश्याि काशीराि िवहिा 
35.  551442 सकुुन राज वव.क. लभििाि उज्जरलसं दलित 

36.  552639 सवुणा िनाि नेत्र िाििणी ििुा 
 

 

छनौट भएका उम्िेदवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानसुार सञ्चािन हनुेछ । 
लिलत वणाानकु्रि नं. कम््यूटर सीप परीक्षण हनुे सिय  अन्तरवाताा हनुे सिय  

२०७६/०६/०६ 
1-6 ववहान 8.०० बजे ववहान ११.०० बजे 
7-12 ववहान ८.४५ बजे द्वदनको २:00 बजे 

२०७६/०६/०७ 
13-18 ववहान 8.०० बजे ववहान ११.०० बजे 
19-24 ववहान ८.४५ बजे द्वदनको २:00 बजे 

२०७६/0६/०८ 
25-30 ववहान 8.०० बजे ववहान ११.०० बजे 
31-36 ववहान ८.४५ बजे द्वदनको २:00 बजे 

 

 

 
(भरत थापा) 
नायव सबु्बा 

(पूणािान शे्रष्ठ)  
लन. कायाािय प्रििु 

(भरत िनाि) 
शािा अलधकृत 


