
लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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उम्मेद् वार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ८/०७९-८०, समस िः २०७९।०५।१६ 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६५५/०७७-७८ (खुला) नेपाल इसजिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सि ीय शे्रणी 

(प्रासवसधक), असमन पदको माग पद संख्या ५ (पााँच)  को लागि गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनोट भएका ७ (सात)  

जना उम्मदे ्वारहरुको गमगत २०७९।०५।१५ र १६ िते सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपसथि  ७ (सा ) जना उम्मेद ्वारहरुको 

गलगित परीक्षा र अन्तवााताा समतेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी 

गनयगुिको लागि तपशील बमोगजमको कायाालयमा गसफाररस िने गमगत २०७९।०५।१६ ितेको गनर्ायानसुार सम्बगन्धत सबैको 

जानकारीका लागि यो सचूना प्रकागशत िररएको छ ।    

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बािेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

१ १०२२४ सगुशल सबेुदी 
पतुगलबजार- १३, 

स्याङजा 

शागलकग्राम 

/दरुपगत 
झलक नापी कायाालय भद्रपरु, झापा 

२ १०३०४ रंगजत कुमार महेता  भोक्राहा- ८, सनुसरी 
गवश्वनाथ 

/गसतली दवेी 
पााँच ु नापी कायाालय इलाम 

३ १०२५५ मनोज कुमार गबष्ट  भैरवी- १, दलेैि 
भिबहादरु/ 

कुगन्त दवेी 
गटकाराम नापी कायाालय इलाम 

४ १००५३ आगदप बस्नेत िौरादह- २, झापा 
राज बहादरु/ 

गमना दवेी 
दलबहादरु नापी कायाालय ताप्लेजङ्ुि 

५ १००५६ िडक बहादरु धामी आदशा- १, डोटी 
नर बहादरु 

/बसन्ती दवेी 
गवश्वा नापी कायाालय पााँचथर 

वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

१ १०००९ गदपक बढुाथोकी सानीभरेी- ६, रुकुम चन्द्रभान/ चन्द्रकला दउेराम 

अथिायी योग्य ाक्रम सूचीिः 

अ.यो.स.ूनं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

१ १०००१ चक्रपानी दबेकोटा कन्चनपरु-५, बााँके शागलकराम/ राम दवेी लक्ष्मीनारायर् 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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नोटः- मागथ उल्लेगित गवज्ञापनमा गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनौट भई अन्तवााताामा सगम्मगलत भएका उम्मेद ्वारहरुले प्राप्त िरेको कूल 

प्राप्ताङ्क सम्बगन्धत उम्मेद ्वारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले ७ गदन पगछ अको ७ गदनसम्म आयोिको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हनेा सगकने व्यहोरा जानकारी िराईन्छ । 

 

 

  

  (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (नारायणप्रसाद ज्ञवाली)                                  (सदपक खड्का)         

          ना.स.ु                                        शाखा असधकृ                                          केन्रीय प्रस सनसध                                        कायाालय प्रमुख 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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उम्मेद् वार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ९/०७९-८०, समस िः २०७९।०५।१६ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६५६/०७७-७८ (मसिला) नेपाल इसजिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सि ीय शे्रणी 

(प्रासवसधक), असमन पदको माग पद संख्या १ (एक)  को लागि गलगित परीक्षाबाट अन्तरवातााका लागि छनोट भएका ३ (तीन)  

जना उम्मदे ्वारहरुको लागि गमगत २०७९।०५।१५ र १६ िते सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपसथि  ३ ( ीन) जना उम्मदे ्वारहरुको 

गलगित परीक्षा र अन्तवााताा समतेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी 

गनयगुिको लागि तपशील बमोगजमको कायाालयमा गसफाररस िने गमगत २०७९।०५।१६ ितेको गनर्ायानसुार सम्बगन्धत सबैको 

जानकारीका लागि यो सचूना प्रकागशत िररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बािेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

१ १०१३७ न्याय काकी  मांिसेबङु-२, इलाम  
जंि बहादरु 

/अनरुाधा 
मेहरमान नापी कायाालय इलाम 

वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

१ १०१२७ प्रगमसा िडका इलाम-१०, इलाम डम्बर बहादरु /लक्षी माया केबलराम 

 

नोटः- मागथ उल्लेगित गवज्ञापनमा गलगित परीक्षाबाट अन्तवातााका लागि छनौट भई अन्तवााताामा सगम्मगलत भएका उम्मेद ्वारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बगन्धत 

उम्मेद ्वारल ेयो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतल े७ गदन पगछ अको ७ गदनसम्म आयोिको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user 

बाट हनेा सगकने व्यहोरा जानकारी िराईन्छ । 

 

  
  (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (नारायणप्रसाद ज्ञवाली)                                  (सदपक खड्का)         

          ना.स.ु                                        शाखा असधकृ                                          केन्रीय प्रस सनसध                                        कायाालय प्रमुख 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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उम्मेद् वार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १०/०७९-८०, समस िः २०७९।०५।१६ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६५७/०७७-७८ (आ.ि.) नेपाल इसजिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सि ीय शे्रणी 

(प्रासवसधक), असमन पदको माग पद संख्या १ (एक)  को लागि गलगित परीक्षाबाट अन्तरवातााका लागि छनोट भएका ३ (तीन)  

जना उम्मदे ्वारहरुको लागि गमगत २०७९।०५।१५ र १६ िते सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपसथि  ३ ( ीन) जना उम्मदे ्वारहरुको 

गलगित परीक्षा र अन्तवााताा समतेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी 

गनयगुिको लागि तपशील बमोगजमको कायाालयमा गसफाररस िने गमगत २०७९।०५।१६ ितेको गनर्ायानसुार सम्बगन्धत सबैको 

जानकारीका लागि यो सचूना प्रकागशत िररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बािेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

१ १०१०३ केशब स्याङतान मररर्-०४, गसन्धलुी 
मान बहादरु / 

राम    माया 
लालबहादरु नापी कायाालय भद्रपरु, झापा 

वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

१ १०३७५ गकरर् यवाि ु
गसररजंघा-३, 

ताप्लेजङु 
गतल प्रसाद/सारदा मगर्कुमार 

 
नोटः- मागथ उल्लेगित गवज्ञापनमा गलगित परीक्षाबाट अन्तवातााका लागि छनौट भई अन्तवााताामा सगम्मगलत भएका उम्मेद ्वारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बगन्धत 

उम्मेद ्वारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतल े७ गदन पगछ अको ७ गदनसम्म आयोिको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user 

बाट हनेा सगकने व्यहोरा जानकारी िराईन्छ । 

 

  
  (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (नारायणप्रसाद ज्ञवाली)                                  (सदपक खड्का)         

          ना.स.ु                                        शाखा असधकृ                                          केन्रीय प्रस सनसध                                        कायाालय प्रमुख 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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उम्मेद् वार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ११/०७९-८०, समस िः २०७९।०५।१६ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६५८/०७७-७८ (मधेशी) नेपाल इसजिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सि ीय शे्रणी 

(प्रासवसधक), असमन पदको माग पद संख्या १ (एक)  को लागि गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनोट भएका ५ (पााँच)  

जना उम्मदे ्वारहरुको गमगत २०७९।०५।१५ र १६ िते सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपसथि  ५ (पााँच) जना उम्मेद ्वारहरुको 

गलगित परीक्षा र अन्तवााताा समतेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी 

गनयगुिको लागि तपशील बमोगजमको कायाालयमा गसफाररस िने गमगत २०७९।०५।१६ ितेको गनर्ायानसुार सम्बगन्धत सबैको 

जानकारीका लागि यो सचूना प्रकागशत िररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बािेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

१ १००३१ सगुदष्ट ठाकुर बेल्ही-३, सलााही 
रामएकवाल / 

कुन्ती देवी 
बद्री नापी कायाालय, पााँचथर 

वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

१ १०११७ िगुशलाल साह 
कगवलाश-१०, 

सलााही 
धनई साह /  िीता कुमारी ताराचन 

 
नोटः- मागथ उल्लेगित गवज्ञापनमा गलगित परीक्षाबाट अन्तवातााका लागि छनौट भई अन्तवााताामा सगम्मगलत भएका उम्मेद ्वारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बगन्धत 

उम्मेद ्वारल ेयो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतल े७ गदन पगछ अको ७ गदनसम्म आयोिको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user 

बाट हनेा सगकने व्यहोरा जानकारी िराईन्छ । 

 

  
  (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (नारायणप्रसाद ज्ञवाली)                                  (सदपक खड्का)         

          ना.स.ु                                        शाखा असधकृ                                          केन्रीय प्रस सनसध                                        कायाालय प्रमुख 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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उम्मेद् वार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १२/०७९-८०, समस िः २०७९।०५।१६ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६५९/०७७-७८ (दसल ) नेपाल इसजिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सि ीय शे्रणी 

(प्रासवसधक), असमन पदको माग पद संख्या १ (एक)  को लागि गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनोट भएका ३ (तीन)  

जना उम्मदे ्वारहरुको गमगत २०७९।०५।१५ र १६ िते सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपसथि  ३ ( ीन) जना उम्मेद ्वारहरुको 

गलगित परीक्षा र अन्तवााताा समतेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी 

गनयगुिको लागि तपशील बमोगजमको कायाालयमा गसफाररस िने गमगत २०७९।०५।१६ ितेको गनर्ायानसुार सम्बगन्धत सबैको 

जानकारीका लागि यो सचूना प्रकागशत िररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बािेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

१ १०२२८ गदगलप पौडेली 
पााँचिपन-६, 

संिवुासभा 

घनेन्द्र कुमार 

/शान्ता दवेी 
महावीर नापी कायाालय भद्रपरु, झापा 

वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर  ठेगाना बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

१ १००९३ गडक बहादरु गव क गियिुा-६, उदयपरु राम बहादरु /सगुमिा नरबहादरु 

 
नोटः- मागथ उल्लेगित गवज्ञापनमा गलगित परीक्षाबाट अन्तवातााका लागि छनौट भई अन्तवााताामा सगम्मगलत भएका उम्मेद ्वारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बगन्धत 

उम्मेद ्वारल ेयो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतल े७ गदन पगछ अको ७ गदनसम्म आयोिको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user 

बाट हनेा सगकने व्यहोरा जानकारी िराईन्छ । 

 

  
  (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (नारायणप्रसाद ज्ञवाली)                                  (सदपक खड्का)         

          ना.स.ु                                        शाखा असधकृ                                          केन्रीय प्रस सनसध                                        कायाालय प्रमुख 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

एकमुष्ठ योग्य ाक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १३/०७९-८०, समस िः २०७९।०५।१६ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६५५-१०६५९/०७७-७८ (खुला  ािा समावेशी) नेपाल इसजिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, 

रा.प.अनं. सि ीय शे्रणी (प्रासवसधक), असमन पदमा गनयगुिका लागि गसफाररस भएका उम्मदे ्वारहरुले प्राप्त िरेको कुल अकंको 

आधारमा गमगत २०७९।०५।१६ को गनर्ाायानसुार दहेाय कमोगजमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सचूी सम्बगन्धत सबैको जानकारीका लागि 

यो सचूना प्रकागशत िररएको छ ।   

एकमुष्ठ योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर ससफाररस गररएको सव.नं. समावेशी/खुला कैसफय  

1 १०२२४ सगुशल सबेुदी 

१०६५५/०७७-७८ 

िलुा  

2 १०३०४ रंगजत कुमार महेता िलुा  

3 १०२५५ मनोज कुमार गबष्ट िलुा  

4 १००५३ आगदप बस्नेत िलुा  

5 १००५६ िडक बहादरु धामी िलुा  

6 १००३१ सगुदष्ट ठाकुर १०६५८/०७७-७८ मधेशी  

7 १०२२८ गदगलप पौडेली १०६५९/०७७-७८ दगलत  

8 १०१०३ केशब स्याङतान १०६५७/०७७-७८ आ .ज.   

9 १०१३७ न्याय काकी १०६५६/०७७-७८ मगहला  

 

 

 

  (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (नारायणप्रसाद ज्ञवाली)                                  (सदपक खड्का)         

          ना.स.ु                                        शाखा असधकृ                                          केन्रीय प्रस सनसध                                        कायाालय प्रमुख 


