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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४९२ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२७ 

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,समूह,उपसमूहः इमिमनयररङ्ग, मसमभल, स्यामनटरी पदः  िा.पा.स.टे. तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १०६६२ - - - - - - 

लकलसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दहलत अपाङ्ग हप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १३ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       १५१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३२ - - - - - - 

 

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

1.  १००८१ अनिस लुइटेल मोहिप्रसाद हरिप्रसाद खुला 

2.  १०००४ इश्विप्रसाद दाहाल चन्द्रप्रसाद नसद्धिप्रसाद खुला 

3.  १०१३९ उमेश साह महेन्द्र िामनहत खुला 

4.  १०११७ कर्णचन्द्र के.सी. मािबहादुि जयबहादुि खुला 

5.  १०१२५ नकसि रिजाल बलभद्र तािानिनि खुला 

6.  १०१४४ केशब पौडल टेकबहादुि नभमबहादुि खुला 

7.  १०१६० केशव खनतवडा जयकुमाि नललािि खुला 

8.  १००१२ गरे्शकुमाि महतो िामपृत नबजुण खुला 

9.  १००९४ गोपालप्रसाद काकी ज्ञािबहादुि तेजबहादुि खुला 

10.  १००७३ गोनवन्दकुमाि यादव तपेश्वि बौिा खुला 

11.  १०११० जयकुमाि महतो िामलखि हिीलाल खुला 

12.  १००६० दुगाणप्रसाद रिजाल ििपनत गोनवन्द खुला 

13.  १०००७ ििकुमाि आङदेमे्ब  कुनविध्वाज सुखप्रसाद खुला 

14.  १००३६ िविाज ओली खम्बबहादुि नगिबहादुि खुला 

15.  १०१२६ नििाजि उपाध्याय जयरुद्र मोतीलाल खुला 

16.  १०१३७ पुष्पिािायर् चौििी नसतािाम भोलाई खुला 

17.  १००२८ प्रनदप काकी  लीलािाम खड्गबहादुि खुला 

18.  १००६७ प्रबेश महतािा लेखतमाि पृथ्वीबहादुि खुला 

19.  १००६८ प्रशान्त िाइ खगेन्द्रबहादुि नजतबहादुि खुला 
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20.  १००३४ भीमबहादुि बसे्नत बीिवल अम्मिनसिं खुला 

21.  १०१८१ महेश साह िामप्रसाद प्रतापचन्द खुला 

22.  १०१७२ मािबहादुि िोका एकबहादुि नतलकिाम खुला 

23.  १००१८ िमेशबहादुि बोहिा नकस्नमल रिठे खुला 

24.  १००४५ िाजु सावदेि हेमबहादुि सुक्रनसिंह खुला 

25.  १०१७६ िाजेन्द्रप्रसाद लुइटेल तै्रलोक्य अबीिािायर् खुला 

26.  १००६६ लक्ष्मर् लुइटेल देउिािायर् िङ्गलाल खुला 

27.  १००१७ लक्ष्मीप्रसाद खिाल  रुद्रप्रसाद ििीिाम खुला 

28.  १००३१ लक्ष्मीप्रसाद शमाण नवसे इसे खुला 

29.  १००८९ नललाभक्त ओझा अद्धम्बका नमिप्रसाद खुला 

30.  १०११२ श्यामकृष्ण पौडेल खेमप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद खुला 

31.  १०१३८ सन्तोष खनतवडा टेकिाथ तुलनसिाम खुला 

32.  १०१२७ सन्तोष ढकाल  देउिािायर् गजलाल खुला 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलाम । 

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

१-८ २०७६/११/२८ मदनको १००० बजे  ९-१६ २०७६/११/२८ मदनको १२३० बजे 

१७-२४ २०७६/११/२८ मदनको ३०० बजे  २५-३२ २०७६/११/२९ मदनको १००० बजे 
 

 

 
(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


