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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३६५ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।९।२८ 

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 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 । अन्तवाा ााका मदन 

सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूहः इमिमनयररङ्ग, मसमभल पदः  सब-इमिमनयर तहः पाँचड 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।१७ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १०६५४ १०६५५ - - - - - 

लकलसमः  िुला ममहला आ.ज. मधेसी दमल  अपाङ्ग मप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ३१ १२ - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा             १९५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३९ ८ - - - - - 

 

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

1.  10050 अंकिता खड्िा िृष्णभक्त धनबहादरु मकहला 
2.  10123 अननल थलुङु्ग राई खड्गबहादरु सन्तबहादरु खलुा 

3.  10096 अन ुराई मानिुमार िुलबहादरु मकहला 

4.  10072 अरुण तमु्रोि लक्ष्मीप्रसाद अटल खलुा 

5.  10036 अर्ुनु गरुागाई निलोचन ईन्रलाल खलुा 

6.  10219 अपनु पौठाि नलम्ब ु िृष्णबहादरु रार्नन्द खलुा 

7.  10099 अस्ममता दाहाल रारे्न्रप्रसाद पषु्पश्वर मकहला 

8.  10202 इन्रहाङ तमु्बापो अइन्ररार् चन्रबहादरु खलुा 

9.  10154 ऋकििेश तमु्रोि नन्दकिशोर नरबहादरु खलुा 

10.  10064 िकिता ओझा हररप्रसाद धिुरुार् मकहला 

11.  10150 िाल ुमेचे मंगलनसंह गोल्डे खलुा 

12.  10051 गोकिन्द पौडेल पदमप्रसाद डम्बरुप्रसाद खलुा 

13.  10135 गोकिन्दिुमार यादि तपेश्वर बोना खलुा 

14.  10040 नडल्लीराम ओली नगेन्रप्रसाद मेदनीप्रसाद खलुा 

15.  10162 ददनेश भट्टराई  तारािुमार भक्तबहादरु खलुा 

16.  10136 नकिन गरुुङ हिुबहादरु अम्बरबहादरु खलुा 

17.  10076 ननशा ढंुगाना भमुीप्रसाद हररचरण खलुा, मकहला 

18.  10083 पंिर् यादब किन्देश्वर मोनतलाल खलुा 
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19.  10121 पूणिुुमार आङदेम्बे देउमान ज्ञानबहादरु खलुा 

20.  10120 प्रमोदिुमार साह िन्तलाल रासलाल खलुा 

21.  10002 बासदेुि पोख्रले भोर्प्रसाद सयुपु्रसाद खलुा 

22.  10201 नबमला गरुुङ्ग सोमबहादरु चन्रबहादरु मकहला 

23.  10065 नबरार् िटे्टल  नगररधर खनुबलाल खलुा 

24.  10113 नबष्ण ुदाहाल खड्गबहादरु सम्शेरबहादरु खलुा 

25.  10129 मननिुमार नलम्ब ु रनबहादरु नमर्रार् खलुा 

26.  10087 मननि गरुागाइँ धरस्णप्रसाद िुलप्रसाद खलुा 

27.  10061 मननिप्रसाद िेशरी  रामानन्दप्रसाद र्गुलु खलुा 

28.  10126 मनोर् शे्रष्ठ  सरेुन्रिुमार नडल्लीप्रसाद खलुा 

29.  10060 महेश भण्डारी र्गन्नाथ भान ु खलुा 

30.  10175 महेश साह रामप्रसाद प्रताप खलुा 

31.  10084 मिेुश चौधरी उमेश खौपाई खलुा 

32.  10074 यशिंत पिेु  घनश्याम हररनारायण खलुा 

33.  10168 रमेश सारूमगर रनबलाल रनबहादरु खलुा 

34.  10199 रार् ुअन्सारी मो. र्ाकिर मो. सकिर खलुा 

35.  10102 लक्ष्मी राई बलबहादरु धनिेशर खलुा, मकहला 

36.  10078 किपलु सापिोटा ददनलप िमलपनत खलुा 

37.  10161 स्शिसागर यादब स्शिनाथ देकिलाल खलुा 

38.  10092 सन्तोि पोख्रले ठािुरप्रसाद गरुुप्रसाद खलुा 

39.  10088 समीर यादि झगरु ठािा खलुा 

40.  10006 सरोर् िािी नारायण र्गतबहादरु खलुा 

41.  10069 सीमा िुमारी लखनिुमार पन्चेश्वर मकहला 

42.  10068 सदुदप चेम्र्ोङ्ग  छिबहादरु िेशरमान खलुा 

43.  10142 सनुील भण्डारी रामदास दलबहादरु खलुा 

44.  10163 समुन ओली  छकिलाल हररप्रसाद खलुा 

45.  10053 सिुाश ढिाल िृष्णिुमार प्रनतमान खलुा 
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलाम । 

ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम  ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-७ २०७६/१०/२६ मदनको ११००बजे  ८-१४ २०७६/१०/२६ मदनको १००बजे 

१५-२१ २०७६/१०/२७ मदनको ११००बजे  २२-२८ २०७६/१०/२७ मदनको १००बजे 

२९-३५ २०७६/१०/२८ मदनको ११००बजे  ३६-४० २०७६/१०/२८ मदनको १००बजे 

४१-४५ २०७६/१०/२९ मदनको ११००बजे  - - - 
 

 

 
(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


