
२०७६।०९।०८

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
सिफाररश भएको स्थानीय 

तह

१ १०१४२ सञ्जय गौतम सुलुबुङ्ग-४, इलाम पे्रमकुमार/ डम्बरकुमारी मधुसुदन सूर्योदर्य नगरपाललका , इलाम

२ १०००३ नारायणप्रसाद खरेल बाह्रदशी-५, झापा तोर्याराज/ लदपा हररप्रसाद बाह्रदशी गाउँपाललका , झापा

३ १०१०८ अससम भण्डारी गौरादह-५, झापा गुरुदेव/ बालुका हररनारार्यण माई नगरपाललका , इलाम

४ १००३५ रोसन ररमाल मेचीनगर-१२, झापा रु्यवराज/ देवीमार्या बोलानाथ गौरादह नगरपाललका , झापा

५ १०१६३ दामोदर काकी धुसेनी-२, इलाम भक्तबहादुर/ तारादेवी मतापलसिंह देउमाइइ नगरपाललका , इलाम

६ १००६० क्षिततज दहाल इलाम-६, इलाम कृष्णप्रसाद/ उमादेवी पशुइराम चुलाचुली गाउँपाललका , इलाम

७ १०००२ अजजनु तिसमरे लसद्धिथुम्का-३, इलाम ठाकुरप्रसाद/ लमत्रादेवी देलवप्रसाद माङ्सेबुङ गाउँपाललका , इलाम

८ १०१५१ क्षिततज ररसाल लवराटनगर-१६, मोरङ्ग लशवगोपाल/ कलवता हररहरप्रसाद हल्दीवारी गाउँपाललका, झापा

९ १०१३८ सागर यादव हररपुर-७, सप्तरी रामलवलास/ उमदादेवी बहुरी कमल गाउँपाललका , झापा

१० १००४७ समलन गगरी दमक-१२, झापा तगेन्द्र/ लक्ष्मीमार्या पदमलाल
फुङललङ नगरपाललका , 

तापे्लजुङ

११ १००३३ बिमश राई बुिशाद्धि-३, झापा हररबहादुर/ दुगाइ चन्द्रमान झापा गाउँपाललका , झापा

१२ १००५८ साजन राई बाहुनडाँगी-९, झापा खड्गबहादुर/ शशीकला धनरुप कचनकवल गाउँपाललका , झापा

१३ १००८६ महेन्द्र िााँस्कोटा नागी िंन-८, पाँचथर लदनानाथ/ लदव्यश् वरा काँसीनाथ कुम्मार्यक गाउँपाललका , पाँचथर

१४ १००१९ सजसान्द्त िजढाथोकी धरमपुर-५, झापा खगेन्द्रबहादुर/ शारदा दुर्योधन सन्दकपुर गाउँपाललका , इलाम

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ३०५/०७६-७७

आर्योगको इलाम कार्याइलर्यको स्थानीर्य तह अिगइत सवज्ञापन नं. १०६५१/०७५-७६ (खुला), इद्ध जलनर्यररङ्ग सेवा, लसलभल समूह, छैठौिं

तह, इद्ध जलनर्यर पदको माग पद सिंख्या २३ (तेइस) का लालग ललद्धखत परीक्षाबाट अिवाइताइको लालग छनौट भएका १८ (अठार) जना

उमे्मदवारहरुको लमलत २०७६।०९।०७ र ०८ गते अिवाइताइ सिंचालन भएकोमा अिवाइताइमा उपद्धस्थत १८ (अठार)  जना उमे्मदवारहरुको

अिवाइताइ , सामूलहक परीक्षण र ललद्धखत परीक्षा समेतको प्राप्तािंकको आधारमा देहार्य बमोलजमको र्योग्यताक्रम कार्यम हुन आएकोले

उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम देहार्यका स्थानीर्य तहहरुमा स्थार्यी लनरु्यद्धक्तको लालग सिंघीर्य मालमला तथा सामान्य

प्रशासन मन्त्रालर्यमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०९।०८ मा लनणइर्य भएको हँुदा सम्बद्धित सबैको जानकारीको लालग र्यो सूचना

प्रकाशन गररएको छ ।

सिफाररश योग्यताक्रमः

Page 1 of  2 अन्द्तवाुताु तथा ससफाररश शाखा



यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
सिफाररश भएको स्थानीय 

तह

१५ १०१४३ प्रकाश चौधरी चन्द्रगढी-३, झापा पदमकुमार/ रामप्यारी पुहातु माईजोगमाई गाउँपाललका , इलाम

१६ १००८५ जीवन भट्टराई मेचीनगर-६, झापा रु्यवराज/ गिंगादेवी भवानीप्रसाद फालेलुङ गाउँपाललका , पाँचथर

१७ १००८० सम्वत खरेल राजगढ-६, झापा भवानीप्रसाद/ मैर्या होमप्रसाद तुमे्वहा गाउँपाललका, पाँचथर

१८ १००५४ नरेन्द्र शे्रष्ठ बाह्रदशी-४, झापा अजुइनकुमार/ सालवत्रा रणबहादुर
पालथभरा र्याङ्वरक 

गाउँपाललका , तापे्लजुङ

नोटः 

र्यस लवज्ञापनमा ललद्धखत परीक्षाबाट अिवाइताइको लालग छनौट भई अिवाइताइमा सद्धम्मललन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बद्धित उमे्मदवारले र्यो नलतजा प्रकाशन भएको 

लमलतले ७ (िात) लदन पलछ अको ७ (िात) लदनसम्म आर्योगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनइ सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिसचव

_____________

(सवषु्ण पौडेल)

शाखा असिकृत

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृत
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