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लललित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. ५१/०७९-८०, लिलत २०७९।०६।१२ 
  

लोक सेवा आयोग, लदपायल कायाालयको लवज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (िलुा तथा सिावशेी), नेपाल न्याय सेवा, 

न्याय/सरकारी वकील सिहू, रा.प.अनं. प्रथि श्रेणी, नायब सबु्बा वा सो सरह पदको िाग पद संख्या ८ (आठ) का लालग लदपायल र 

िहने्रनगर परीक्षा केन्रबाट परीक्षािा सलम्िललत भएका उम्िेदवारहरुको प्रथि र लितीय चरणको लललित परीक्षाको प्राप् ताङ्को को कुल 

योगको आधारिा दहेायको रोल नं. तथा नाि, थर भएका उम्िदेवारहरुलाई नािको वणाानुक्रिानसुार दहेायको लिलत र सियिा लोक 

सेवा आयोग, लदपायल कायाालय, लदपायलिा सञ् चालन हनेे कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका लालग छनौट गने लनणाय 

भएकोले सम्बलन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
  

छनौट भएका उम्िदेवारले लोक सेवा आयोग लनयिावली, २०७९ को लनयि ४०(१) बिोलजि कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा 

अन्तरवाताा हेने लिलत भन्दा ७ (सात) लदन अगाव ैनेपाली नागररकताको प्रिाणपत्र, शलैक्षक योग्यताको प्रिाणपत्रहरु सक्कल सलहत 

नक्कल २/२ (दईु/दईु) प्रलत, हालै लिचेको पासपोटा साइजको फोटो २ (दईु) प्रलत, दरिास्त फारािको पलहलो पाना २ (दईु) प्रलत र 

तेस्रो पाना १ (एक) प्रलत भरी पेश गनुाहेन र अन्तवाातााका लदन प्रवशेपत्र ललई तोलकएको सियभन्दा १ (एक) घण्टा अगाव ैसम्बलन्धत 

कायाालयिा उपलस्थत हेन सिेत यसै सचूनािारा जानकारी गराइन्छ ।  
 

सेवा, सिहू: नेपाल न्याय, न्याय/सरकारी वकील                  पद: नायब सबु्बा वा सो सरह                       श्रेणी: रा.प.अनं. प्रथि 

लल.प. सञ् चालन लिलत: २०७९/०२/२१ र २५                    नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, बटुवल कायाालय 
 

लवज्ञापन नं. .... /०७७-७८ १५७०२ १५७०३ १५७०४ १५७०५ १५७०६ - - 

लकलसि िलुा िलहला आ.ज. िधेसी दललत अपाङ्को ग लप.क्षे. 

िाग पद संख्या ४ १ १ २ - - - 

लितीय चरणको लल.प. िा. सलम्िललत संख्या ७९ 

अन्तरवातााका लालग छनौट भएको संख्या ७ ४ १ ० - - - 

 

व.क्र.नं. रोल नं. उम्िदेवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजकेो नाि छनौट भएको सिहू 

१.  833760 अनिलराज क ुँ वर रामबहाद र िरी ख ला 
२.  770903 उषाक मारी भाट गोववन्दबहाद र हररन िंह मवहला 
३.  834125 वकरणक मारी बोहरा जोगबहाद र गोरे मवहला 
४.  831332 चिरचन्जवी प्र ाद उपाध्याय नमिप्र ाद अज िुप्र ाद ख ला 
५.  834043 ददिेशप्र ाद जोशी अम्बादत्त खेमराज ख ला 
६.  832109 ददपकराज जोशी प्रयागराज ववष्ण  ख ला 
७.  830025 पदमराज अवस्थी कृष्णदत्त दा ी ख ला 
८.  830704 रििा बम करिन िं शेरबहाद र मवहला 
९.  830885 रामक मार रािा कढेरा कररमा ख ला, आ .ज.  

१०.  832758 रेखा खडायत गोकण ु मोती मवहला 
११.  771054 शिंकरप्र ाद ररजाल ििे क शे ख ला 
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अन्तरवाताा हेने स्थान: लोक सवेा आयोग, लदपायल कायाालय, लदपायल । 

अन्तरवाताा कायाक्रिको लिलत र सिय: 

लिलत व.क्र.नं. सिय 

लिलत २०७९।०७।१७ गते 
१-६ लबहान ११:०० बजे 

७-११ लदनको १:०० बजे 

 

नोट: कम्प्युटर सीप परीक्षण यस कायाालयको सूचना नं. ५५/०७९-८० लिलत २०७९।०६।१२ िा उल्लेि भएबिोलजि हेनेछ ।  

 

 

 

 
 

(लवजय कुिार रम्तेल)                                         (बालकृष् ण पौेेल)                               (ध्यान कुिार थापा) 

   कम्प्यटुर अपरेटर                                                शािा अलधकृत                                         उपसलचव 
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