
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५०९ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।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, सभे पदः  अममन तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२२ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १०६६३ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ७ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा        ९७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१० - - - - - - 

 

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

1.  १०१३७ कााँशिराम िमाा पदमप्रसाद शिर्ाराज खुला 

2.  १००५० कृषा शिखिी देवकुमार गोकुलप्रसाद खुला 

3.  १००४० कृष्णप्रसाद भट्टरार्ा  पुण्यप्रसाद रामप्रसाद खुला 

4.  १०१९० गोकर्ा जैसी धनलाल मननार् खुला 

5.  १००८० डेशनस कडररया गोपालदास चेिबहादुर खुला 

6.  १००४५ दलबहादुर खिी सेिे सूया खुला 

7.  १०१०० पशवन्द्र िाही अजुान क्यापशिरी खुला 

8.  १०१०८ योगेि कटे्टल लेखनार् रत्नप्रसाद खुला 

9.  १०१६८ रशवन्द्र शवष्ट वीरबहादुर मनसुर खुला 

10.  १००३१ शहराप्रसाद सुवेदी चेिप्रसाद गौरीप्रसाद 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 

१-६ २०७६/११/२९ मदनको १२३० बजे  ७-१० २०७६/११/२९ मदनको ३०० बजे 
 

 

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


