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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ८७४ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमड ौं । 

ममम िः –२०७९।९।२३ 

लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलामबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छन ट भएको व्यहोरा सम्वखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छन ट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा 

मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरखास्त फारामको प्रथम पाना २/२ 

प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । उक्त मदन सावाजमनक मवदा 

पना गएमा पमन कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  स्वास्थ्य, हे.ई. पदः   अ.हे.व तहः  च थो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।५।२४ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ १०६६६ - - १०६६७ १०६६८ - - 

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

माग पद संख्ाः  २ - - १ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                             ११४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
४ - - ७ ४ - - 

 

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

1.  १०१९२ अौंगदकुमार यादव इशरथ धमनलाल खुला, मधेशी 

2.  १०२५२ अमरेशकुमार मह ो महेन्द्र नरमसङ्ग खुला, मधेशी 

3.  १०४२० अमवनाशकुमार यादव राजनारायर् रामदास खुला, मधेशी 

4.  १०४२२ उमद  ठाकुर राजमकशोर चन्द्रदेव मधेशी 

5.  १०३१९ दानबहादुर नेपाली बमे्ब डम्बरे दमल  

6.  १०३०७ बालकृष्ण मण्डल मजवछ रामपृ  खुला, मधेशी 

7.  १००२१ मममथलेशकुमार पासवान मवनोद भुटाई दमल  

8.  १०१९३ राजेशकुमार वैठा रामकेवल जासर दमल  

9.  १०३६२ राधेश्याम यादव श्रवर्कुमार अयोमध मधेशी 

10.  १०२०० मवजय महरा हुलासराम जयलाल मधेशी, दमल  
 

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 

१-५ २०७९।११।१ ग े७ मदनको ११०० बजे  ६-१० २०७९।११।१ ग े२७ मदनको २०० बजे 
 

 

 

   

(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


