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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४०५ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।७ 

लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाा ााको 

लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको 

स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , 

दरिास्त फारामको प्रथम पाना २/२ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  

हुनुपनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूहः मवमवध पदः  कम्प्युटर अपरेटर तहः पाँचड 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२० ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १०६५६ - - - - - - 

लकलसमः  िुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १९ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा        ४१० 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३८ - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  १०३१३ अरुणकुमार यादव शिवेन्द्रप्रसाद शिने्दश्वर खुला 

2.  १०२०२ अिोक शलमू्ब  चेतिहादुर पुनाहाङ्ग खुला 

3.  १०३३३ इन्द्रमशण सुवेदी खखलनाथ प्रमानन्द खुला 

4.  १०४७१ उमेि खत्री कृष्णिहादुर मानध्वज खुला 

5.  १००८६ कृष्णकुमार शसह रतन करी खुला 

6.  १०२३३ गंगाराम पौडेल चेतप्रसाद अगमिहादुर खुला 

7.  १००३५ चन्द्रिहादुर नेपाली मशनराम जोकिहादुर खुला 

8.  १०३१७ जलपा खड्का  खगेन्द्रकुमार गंगािहादुर खुला 

9.  १००५९ झमेि मुखखया शदलिहादुर रणिहादुर खुला 

10.  १००३८ शदपक अशिकारी कृष्णिहादुर जयनारायण खुला 

11.  १०२६० शदपादेवी उपाध्याय पोखे्रल िासुदेव तेजप्रसाद खुला 

12.  १०००९ िममप्रसाद भण्डारी होमनाथ कशपलमुनी खुला 

13.  १०२०४ नम्रता रेग्मी िुखिप्रसाद जनकलाल खुला 

14.  १००१५ नशवनराज दाहाल युवराज पुष्पलाल खुला 

15.  १०३४७ नारायण अयामल भवानीप्रसाद शवषु्णप्रसाद खुला 

16.  १०४८४ पुरुषोतम पाल शिविरण रामफल खुला 

17.  १०४६९ प्रकाि दुलाल िेदप्रसाद पे्रमनारायण खुला 

18.  १०४९४ प्रद्युम्न भट्टराई  चुडामणी सुयमनारायण खुला 
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19.  १००५३ शिनोद पराजुली गोपीकृष्ण छशवलाल खुला 

20.  १०४९२ मंगेि कुुँ वर गजेन्द्रप्रसाद शडगिहादुर खुला 

21.  १००२२ मञ्जु रेग्मी होमनाथ चुडामशण खुला 

22.  १०११० मािवप्रसाद दहाल दुगामप्रसाद नारायणप्रसाद खुला 

23.  १०३९० मुना उपे्रती भगीरथ पुन्यप्रसाद खुला 

24.  १०३०९ मोहम्मद शजिरील  मो. ईसा लोकमान खुला 

25.  १०४५२ योगेि राइम अथमिहादुर संचारिहादुर खुला 

26.  १०२७८ रमेि यादव ितु्रिन रशव खुला 

27.  १००९० शववेक अयामल वालकृष्ण गोशवन्दप्रसाद खुला 

28.  १०३८८ श्यामसुन्दरकुमार मुखखया दिरथ सीताराम खुला 

29.  १०३७९ संजय शिशमरे जनामदन नरपशत खुला 

30.  १०२६५ संजीव राई कृष्णकुमार पञ्चध्ज खुला 

31.  १०००२ सशजता तामाङ शभमिहादुर हकम िहादुर खुला 

32.  १०३३१ सनम शसटौला पुण्यप्रसाद गोपीलाल खुला 

33.  १००४२ सखन्दप शनरौला ररसीप्रसाद शमत्रलाल खुला 

34.  १००४१ सखन्दप शिसुने्क गणेि हकम  खुला 

35.  १०१९७ सारदाकुमारी ढंुगाना गोपालप्रसाद देशवनारायण खुला 

36.  १०३३५ सुलभ दाहाल लखिशवनोद कोमल खुला 

37.  १०२६१ सौरभकुमार कणम गंगाप्रसाद शदहनारायण खुला 

38.  १०१३१ हरर मगर िुभाष अशभमान खुला 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलाम । 

ब. क्र. नं. लमलत प्रयोगात्मक परीक्षाको समय अन्तवााताा कायाक्रमको समय 

१-६ २०७६/११/४ मदनको ७३० बजे मदनको ११०० बजे 

७-१२ २०७६/११/४ मदनको ८३० बजे मदनको १०० बजे 

१३-१८ २०७६/११/४ मदनको ९३० बजे मदनको ३०० बजे 

१९-२४ २०७६/११/५ मदनको ७३० बजे मदनको ११०० बजे 

२५-३० २०७६/११/५ मदनको ८३० बजे मदनको १०० बजे 

३१-३४ २०७६/११/५ मदनको ९३० बजे मदनको ३०० बजे 

३५-३८ २०७६/११/६ मदनको ८३० बजे मदनको ११०० बजे 
 

 

 
(माधवप्रसाद लम्साल) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


