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बैकल्पिक उमेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ४।२07७-7८, समसत : २०७७।०४।१८ 

यस कायाालयको ववज्ञािन नं. ११९१०।२07५-7६(खलुा), एकीकृत िरीक्षा प्रणाली अन्तगात न्याय सेवा, न्याय समूह, राजित्र 
अनंवकत द्वितीय, खररदार वा सो सरह िदमा यस कायाालयको सू.नं. ७३।२०७६-७७, समसत २०७६।०९।०८ को बैकल्पिक उमेदवार 
ससफाररश सम्बन्धी सूचना अनसुार स्थायी सनयलु्िका लासग भििरु ल्जपला अदालत, भििरुमा ससफाररस भएका बै.यो.क्र.नं. १ का बोमलाल 
िराजलुी सामाल्जक सरुक्षा कोषको वररष्ठ सहायक िदमा ससफाररश भई राल्जनामा समेत द्वदई जान ु भएकोले उपलेल्खत िदमा बैकल्पिक उमेदवार 
ससफाररश गरी िठाई द्वदन ुहनु भनी भििरु ल्जपला अदालत, भििरुको च.नं. १४२९०, समसत २०७७।०३।२९ को ित्र प्राप्त भएको र उपलेल्खत 
ववज्ञािन नं.,सेवा, समूह, शे्रणीको िदका बै.यो.क्र.नं. ९ का रववन्र चौलागाईंले ससफाररश सनयिुी नसलने भनी समसत २०७७।०४।१४ गते यस 
कायाालयमा स्वयम ् उिल्स्थत भई सनवेदन सनाखत गरेकोले सनजहरुको नाम योग्यताक्रम र बैकल्पिक योग्यताक्रम सूल्चबाट हटाई सोही 
ववज्ञािनको बैकल्पिक योग्यता क्र.नं. १० का शेरबहादरु के.सी.लाई स्थायी सनयलु्िका लासग ससफाररश गने यस कायाालयको समसत 
२०७७।०४।१६ गते सनणाय भएकोले सम्बल्न्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

योग्यता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरण : - 

बै. 
यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, थर 
र ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समूह र कायाालयको 
नाम 

१ ३१६६९३ 
बोमलाल िराजलुी, 
मदाने-७, गपुमी 

मलु्िराम/वटनादेवी ल्खमप्रसाद 

न्याय/न्याय 
भििरु ल्जपला अदालत, भििरु 

बैकल्पिक योग्यता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरण : - 

बै. 
यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, थर 
र ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

कैवफयत 

९ ३१०८०२ 
रववन्र चौलागाई,  

सभमेश्वर-५, दोलखा 
छववन्रप्रसाद/देवी हरीप्रसाद ससफाररश नसलने भनी सनाखत गरेको 

ससफाररश गररएका बैकल्पिक उम्मेदवारको वववरण : - 

वै. 
यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर 
उम्मेदवारको नाम, थर र 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समूह र कायाालयको 
नाम 

१० ३१७४२६ 

शेरबहादरु के.सी., 
ओखरकोट-६, प्यूठान 

खोडस/ववष्णा रेखबहादरु 

न्याय/न्याय 
भििरु ल्जपला अदालत, भििरु 

 
 ............................. 
 (लक्ष्मीप्रसाद िराजलुी) 

 शाखा असधकृत 


