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श्लश्खत पर षेताको ्त जा सम्वन्ध  सिू्ा 

सिू्ा ्ं.   ३५/०७३-०७४¸ श्माञश्त २०७३/०८/०३ 

 

लोक सेवा आयोग¸ मेची अञ्चल कायाालय¸ इलामको वव.नं. १०६०५-१०६११/०७२-०७३ (खलुा तथा समावेशी)¸ एकीकृत 

परीक्षा प्रणाली अन्तगात राजपत्र अनंवकत वितीय श्रेणी¸ खररदार  वा सो सरह  (अप्राववविक) पदको माञाग पदेशसखं्या ३८ (अड्श्तस) को 

लावग वमवत २०७३।०१।३१ गत ेसंचावलत प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणा भई वमवत २०७३।०३।१८ गते संचावलत वितीय चरणको वलवखत 

परीक्षामा इलाम परीक्षा केन्रबाट सवममवलत जममा ३७८ जना उममेदवारहरुमध्ये पवहलो चरणको प्रथम पत्र तथा दोस्रो चरणको वितीय तथा 

ततृीय पत्रको कूल प्राप्ताङ्कका आिारमा वणाानरुम म अनसुार दहेायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदवारहरुलाई दहेायको वमवत र 

समयमा लोक सेवा आयोगको मेाञि  अचलिल कायाालय ¸इलामाञमाञा संचालन हुने कम्यटूर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका लावग छनौट 

गने वनणाय भएकोले समववन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उममेदवारहरुले नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत हालै वखचेको पासपोटा साइजको फोटो २ 

प्रवत¸दरखास्त फारामको पवहलो पाना  २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रवेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हुन े

कायाालयमा उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनािारा जानकारी गराइएको छ । 

 सेवाः    नेपाल न्याय/प्रशासन            समहूः  (एकीकृत तथा संयकु्त्त)            

 पदः खररदार वा सो सरह       शे्रणीः रा.प.अनं. वितीय (अप्राववविक) 

श्वज्ञाप् ्ं.......... १०६०५ १०६०६ १०६०७ १०६०८ १०६०९ १०६०१० १०६११ 

श्कश्समाञ खलुा मवहला आ.ज. मिेशी दवलत अपाङ्ग वप.क्षे. 

माञाग पदेश सखं्या १८ ७ ६ ४ १ १ १ 

श्लश्खत पर षेतामाञा सश्म्माञश्लत सखं्या 378 

अन्तरवातााको लाश्ग छ्ौट भएको सखं्या २७ ६ ३ ६ ० २ ६ 

 

वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 
१ 1 इन्र प्रसाद पोख्रले खगने्र नारदमणी खलुा 

२ 244 इन्रकुमारी खड्का ऐमान गजामान  मवहला 

३ 263 उपेन्र पौडेल केदारमान मानबहादरु खलुा 

४ 491 कृष्ण सवुदेी हमेसागर होमनाथ खलुा 

५ 665 गोपाल ररजाल शमाानन्द बहृस्पती खलुा 

६ 684 गोववन्दप्रसाद फुयल प्रशरुाम मवुिनाथ खलुा 

७ 779 जयहरर उपाध्याय दवेीप्रसाद नन्दलाल वप.क्षे. 

८ 846 झपटबहादरु थापा रामबहादरु नन्दवसं खलुा, वप.क्षे. 

http://www.psc.gov.np/
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वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 
९ 911 वडल्ली खनाल रमशेप्रसाद रािाकृष्ण खलुा 

१० 919 वडल्लीराम दाहाल यामलाल हररलाल खलुा 

११ 1097 दगुाा समबाहमफे श्रीध्वज दलबहादरु आ.ज. 

१२ 1115 दगुााप्रसाद थापा प्रेमप्रसाद पदमलाल खलुा 

१३ 1143 दवेने्र चापागाई गणुराज उमाकान्त खलुा 

१४ 1155 िनबहादरु शाही नन्दबहादरु मानबहादरु वप.क्षे. 

१५ 1202 नरेन्र दगंाल कृष्णप्रसाद ब्रमलाल खलुा 

१६ 1251 नारायण यादव अमरेन्र मसहुरु मिेशी 

१७ 1372 पवनकुमार दवे नारायणलाल जयकृष्णलाल खलुा, मिेशी 

१८ 1477 प्रकाश पाण्डे ववष्णपु्रसाद लवछराम वप.क्षे. 

१९ 1513 प्रवतभा झा नारायण मदन मवहला, मिेशी 

२० 1552 प्रमोद नेपाल रािाकृष्ण वशरोमणी खलुा 

२१ 1561 प्रववणकुमार शाही गणशेबहादरु वजतबहादरु खलुा, वप.क्षे. 

२२ 1574 वप्रया दशानी थपवलया चेतराज रामप्रसाद  मवहला 

२३ 1691 ववनोद कुमार मण्डल भरत जगदवे आ.ज., मिेशी 

२४ 1741 ब्रजवकशोर साह महने्र पवलवर खलुा, मिेशी 

२५ 1809 भपुेन्र बडुाके्षत्री कुलबहादरु दलबहादरु खलुा 

२६ 1884 मवनषा चौहान महने्र िनबहादरु मवहला 

२७ 2109 योगने्र अविकारी अवंमबका प्रसाद कृष्णलाल खलुा 

२८ 2114 रंगलाल पोख्रले लक्ष्मीप्रसाद िनपवत खलुा 

२९ 2172 रमशे खत्री कृष्णबहादरु मानध्वज खलुा 

३० 2236 राजने्र भट्टराई मदन केबलराम खलुा 

३१ 2274 रामचन्र अविकारी ख्यामनाथ रुपनारायण खलुा 

३२ 2399 लक्ष्मी बराल होमनाथ भाष्कर खलुा 

३३ 2420 लाक्पा दोज ेतामाङ तलुबहादरु समुान आ.ज. 

३४ 2456 वसन्तकुमार खडायत रामबहादरु बली अपाङ्ग 

३५ 2531 ववश्वास वनरौला नेत्रबहादरु तका बहादरु खलुा 

३६ 2571 शवमाला भट्टराई अवमबका तारानाथ मवहला 

३७ 2645 श्यामप्रसाद ढुंगाना ववश्वनाथ वनलकण्ठ अपाङ्ग 

३८ 2752 संतोष ढुंगाना ववष्णपु्रसाद महने्र खलुा 

३९ 2815 समझना नेपाल चडुामणी  प्रजापती मवहला 

४० 2880 सववन वसग्दले लक्ष्मीप्रसाद हररनारायण खलुा 

४१ 3178 सोवमन्र कुमार झा ववलव वचे ु मिेशी 

४२ 3203 हररभि न्यौपाने चेतनाथ िमाानन्द खलुा 

४३ 827 ज्ञानराज पाध्याय िनराज महारुर खलुा, वप.क्षे. 
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कम््यूटर स प पर षेतण पर षेता तथा अन्तरवाताा हु्े स्था्ः- लोक सेवा आयोग¸ मेाञि  अचलिल कायाालय¸ इलामाञ । 
 

श्लश्खत पर षेताबाट छ्ौट भएका माञाश्थ उल्लेश्खत सबै उम्मेाञदेशवारहरुको कम््यूटर स प पर षेतण तथा अन्तरवाताा कायाक्रमाञ श््म््ा्ुसार 

सिंाल् हु्े व्यहोरा जा्कार  गराइन्छ 

श्माञश्त वणाा्ुक्रमाञ ्म्बर कम््यूटर स प पर षेतण हु्े समाञय अन्तरवाताा हु्े समाञय 

२०७३/०९/०३ 
१-६ वबहान ८.०० बजे वदनको ११ बजे 

७-१२ वबहान ९.०० बजे वदनको १ बजे 

२०७३/०९/०४ 
१३-१८ वबहान ८.०० बजे वदनको ११ बजे 

१९-२४ वबहान ९.०० बजे वदनको १ बजे 

२०७३/०९/०५ 
२५-३० वबहान ८.०० बजे वदनको ११ बजे 

३१-३६ वबहान ९.०० बजे वदनको १ बजे 

२०७३/०९/०६ ३७-४३ वबहान ८.०० बजे वदनको ११ बजे 

 
पुनश्च 

-  रोल नम्वर ३१६७  का उम्मेदवावारुलले ततृीय पत्रको वस्तगुत उत्तरपसु्स्तकामा Key उल्लेख नगरेको  ुुँदवाा स्नजुलको 

उत्तरपसु्स्तकाुल रद्द गररएको छ । 

-  अको सचूना भएमा बाुके तोस्कएको कम््यटूर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका स्दवान सावाजस्नक स्वदवाा पना गएमा पस्न उक्त कायाक्रम 

यथावत् संचालन  ुनेछ । 
 
 
 
 
  -देशामाञोदेशर पौडेल_    -उपेन्रराज पौड्याल_   -सररताकुमाञार  खश्तवडा_ 
   ााखा अश्धकृत      ााखा अश्धकृत    श््देशनाक 


