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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १६१/०७९–८०,  लिलत २०७९/ १२ /१५ 

लोक सेवा आयोग¸ ईलाि कायाालय ईलािको देहायको ववज्ञापनमा वलइएको वलखित परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरू मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदवारहरू उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको 

लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । कम्प्युटर सीप परीक्षर् र 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएका उिेदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनति शैलक्षक योग्यता 

यलकन हुने समू्पणा प्रिाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र सोको प्रलतललपी साथ दरखास्त फारािको प्रथि पाना 

२ प्रलत र तृतीय पाना १ प्रलत भरी कम्प्युटर सीप परीक्षण हुने लिलत भन्दा ७ लदन अगावै अन्तवााताा 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 

कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तरवाताा वदन आउँदा मावथ उले्लखित सक्कल कागजात र प्रवेशपत्र वलई १ (एक) घण्टा अगावै 

अवनवाया उपखस्थत हुनु पनेछ । कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको लदन सावाजलनक लिदा पना गएिा पलन उक्त 

कायाक्रि यथावत् सञ्चालन हुनेछ । 
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वणाानुक्रि रोल नं. उिेदवारको नािथर िािुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  12848 अरुर् न्यौपाने िेमनाथ पुण्यप्रसाद िुला 

2.  11010 कवपन्द्र तामाङ नन्दवसङ कृष्णबहादुर िुला, आ.ज. 

3.  11728 कृष्ण दहाल केवलराम लीलानाथ िुला 

4.  10689 केन्द्र योङ् या गंगाप्रसाद श्रीप्रसाद िुला, आ.ज. 

5.  11972 जीवन काकी बमबहादुर रर्बहादुर िुला 

6.  12110 वदनेश कुमार राई रुपबहादुर कहर िुला, आ.ज. 

7.  11554 वदवलप दाहाल नरबहादुर चन्द्रकृष्ण िुला 

8.  10701 पपु्प कुमार यादव रामजुलुम रघुनन्दन िुला, मधेशी 

9.  11552 प्रकाश वबष्ट वदलबहादुर वललानाथ िुला 

10.  10313 प्रवदप िड्का जयबहादुर माधवप्रसाद िुला 
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11.  11724 प्रवशम वतखिना रामप्रसाद वशवभक्त िुला 

12.  10610 बबलु कुमार महतो ववन्दकुमार केदार िुला, मधेशी 

13.  11640 भववन्द्र ित्री वबरबहादुर वभमबहादुर िुला 

14.  10833 भुवन ओली नारायर्कुमार मेदनीप्रसाद िुला 

15.  10444 मदन दजी कुलबहादुर जयबहादुर दवलत 

16.  10823 वमलन कुमार ररजाल वचन्तामवर् होमनाथ िुला 

17.  11344 रमेश गजुरेल रामचन्द्र नारायर्प्रसाद िुला 

18.  11620 रवव शंकर राउत अगीनदेव भववक्षर् िुला, मधेशी 

19.  11135 राम प्रसाद वलमु्ब पृथीलाल बमप्रसाद िुला, आ.ज. 

20.  10753 ववकास प्रधान गरे्शबहादुर मानबहादुर िुला, आ.ज. 

21.  11589 ववजय दुलाल नरेन्द्रप्रसाद प्रमानन्द िुला 

22.  12003 ववज्ञान पौड् याल बेदवनवध महेस्वर िुला 

23.  12073 शारदा ररजाल काशीनाथ भवानीशंकर िुला, मवहला 

24.  11351 सुभास भण्डारी जयनारायर् हररप्रसाद िुला 

25.  12188 वत्रपुरा भण्डारी वत्रलोचन हररप्रसाद िुला, मवहला 

26.  10710 वत्रलोचन िवतवडा दुगाप्रसाद कालुपाध्य िुला 

कम्प्यूटर सीप परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरवाताा हुने स्थानाः - लोक सेवा आयोग, ईलाम कायाालय, ईलाम। 
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