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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १५८ /०७९–८०,  लिलत २०७९/१२/१२ 

लोक सेवा आयोग¸ इलाि कायाालय, इलािको देहायको ववज्ञापनमा वलइएको वलखित परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरू मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदवारहरू उत्तीर्ा भई अन्तरवातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तरवातााको लावग छनौट भएका उिेदवारहरूले पासपोटा  साइजको फोटो २ 

प्रलत, आवश्यक नू्यनति शैलक्षक योग्यता यलकन हुने समू्पर्ा प्रिार्पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र सोको प्रलतललपी साथ  

दरखास्त फारािको प्रथि पाना २ प्रलत र तृतीय पाना १ प्रलत भरी ७ लदन अगावै  अन्तरवाताा हुने कायाालयिा उिेदवार आफैले 

प्रमावर्त गरी रूजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमार्पत्रहरू नपुर् याएमा जुनसुकै 

बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनौट भएका उिेदवारहरूले देहायको स्थान, वमवत र समयमा हुने  अन्तरवाताा वदन आउँदा मावथ उले्लखित 

सक्कल कागजात र प्रवेशपत्र वलई १ (एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तरवाताा हुने कायाालयमा अवनवाया उपखस्थत हुनु पनेछ । अन्तरवातााको 

लदन सावाजलनक लिदा पना गएिा पलन उक्त कायाक्रि यथावत् सञ्चालन हुनेछ । 

सेवा/सिूहः- न्याय/न्याय, प्रशासन/सा.प्र. पदः िररदार वा सो सरह शे्रर्ी: रा.प.अनं. वितीय 

लल.प. संचालन लिलत: २०७९।८।२५ र २६ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेवा आयोग, पोिरा कायाालय। 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि, थर िािुको नाि िाजेको नाि 

1.  10083 जुना कुमारी थापा गंगनबहादुर सन्तववर 

2.  10070 राज बहादुर रावत कनाबहादुर ववजराम 

3.  10102 ववकाश मेयोङबा गंगाराम अकलबहादुर 

वलखित परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखित सबै उिेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रम वनम् नानुसार संचालन हुने व्यहोरा जानकारी गराईछछ। 

वर्ाानुक्रि लिलत सिय अन्तरवाताा हुने स्थानः 

१ - ३ २०८०।०१।३ गते वबहानको ११:०० बजे लोक सेवा आयोग इलाम कायाालय, इलाम। 

 
 

लवज्ञापन नं. .../०७७-७८ १०६०२ 

लकलसि आ.प्र. 

िाग पद संख्या ८ 

ललखखत परीक्षािा सखम्मललत संख्या २३ 

अन्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या ३ 

........................... .................................. ................................. 

(ववकास बस् नेत) (टंकप्रसाद पन्थी) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाँर) 

नायब सुब्वा शािा अविकृत उप-सवचव 

पादी पोिरा 


