
लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 

 

 
 

पषृ्ट  1 / 2 

 

०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

उम्मेद् वार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १८/०७९-८०, समस िः २०७९।०६।१२ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६०३/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयकु्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्ात नपेाल प्रशासन र न्याय सेवाका ववविन्न 

समहू, रा.प.अनं. सि ीय शे्रणी (अप्रासवसधक), खररदार वा सो सरह पदको खलुा तर्ा  माग पद सखं्या १३ ( ेह्र)  पदको लावर् वलवखत परीक्षाबाट 

कम्प्यटूर सीप परीक्षण र अन्तवाातााका लावर् छनोट िएका १९ (उन्नाईस)  जना उम्पमेद ्वारहरुको वमवत २०७९।०६।१० र ११ र्ते सञ्चालन िएको 

कम्प्यटूर सीप परीक्षण र अन्तवााताामा उपसथि  १८ (अठार) जना उम्पमेद ्वारहरुको वलवखत परीक्षा, कम्प्यटूर सीप परीक्षण र अन्तवााताा समेतको कूल 

प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयवुक्तको लावर् तपशील बमोवजमको कायाालयमा वसर्ाररस र्न े

वमवत २०७९।०६।१२ र्तेको वनणायानसुार सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावर् यो सचूना प्रकाशन र्ररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो. क्र. नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेद् वारको 

नाम िर 
ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

ससफाररस 

भएको 

सेवा/समूह 

१ ७८९८६३ १११३३ 
वबमल चन्र  

थापा 

वमक्लाजङु–९, 

मोरङ 

िवुानीशंखर 

/ तलूसा  
दवेीचरण कारार्ार कायाालय, पााँचथर 

प्रशासन, 

लेखा 
२ २९९३१४ १०५७० 

र्ोवबन्द  

कुमार  साह 

बोदबेसााइन -९ , 

सप्तरी 

राम दलुार / 

नेपरुदवेी 
रामजस 

इलाका प्रशासन कायाालय, 

रवव, पााँचथर 

३ १५७२११ १०३६५ 
केशव 

खड्का 

सप्तकोशी -१ , 

सप्तरी 

रङ्र् बहादरु 

/ वबष्ण ुमाया  
वटकाबहादरु 

सीमा प्रशासन कायाालय, 

ओलाङचङुर्ोला, ता्लेजङु 

४ २१०२४६ १०४३१ दीपा वलम्पब ु
र्ाकर्ोकथमु–

५, इलाम 

तेज बहादरु / 

पे्रममाया 
जर्तबहादरु 

वजल्ला हुलाक कायाालय, 

इलाम 

प्रशासन, 

सा.प्र. 

५ ८०५२५७ १०६९४ 
वबनोद 

िण्डारी 

माईजोर्माई–४, 

इलाम 

डण्डप्रसाद / 

कृष्णकुमारी 
पषु्पलाल 

वजल्ला हुलाक कायाालय, 

पााँचथर 

६ ९४५९४० १०८९९ 
कोवपला 

पौड्याल 

बदु्धशावन्त-२, 

झापा 

नारद प्रसाद / 

उमादवेव 
केदारनाथ 

वजल्ला हुलाक कायाालय, 

पााँचथर 

७ ८९०६५० १११७७ 
अरुण कुमार 

साह 

बोदबेसााइन–९, 

सप्तरी 

मन्सी प्रसाद / 

परमेश्वरी 
चौठी 

वजल्ला हुलाक कायाालय, 

पााँचथर 

८ ६९५५७६ १०४०० 
सवमर 

वनरौला 

इलाम–२, 

इलाम 

इश्वरी प्रसाद / 

मनाकुमारी 
वटकाराम 

वजल्ला हुलाक कायाालय, 

ता्लेजङु 

९ ५५८९०८ ११२६७ र्णेश सुवेदी 
हवल्दबारी -२ , 

झापा 

घनश्याम / 

सरस्वती 
दवेीचरण 

वजल्ला हुलाक कायाालय, 

ता्लेजङु 

१० ३९५२३९ १०५८५ 

लक्ष्मी 

नारायण 

ताजपरुरया 

वशवसताक्षी -४ , 

झापा 

धनर्ोपाल / 

पणुामाया 
खेमा 

वजल्ला हुलाक कायाालय, 

ता्लेजङु 

११ ३१०२८२ ११२४६ 
महमद 

अ्सर 

अजुानधारा–३, 

झापा 

महमद जवहर 

/ मोवकमा  

महमद 

हावसम 
कारार्ार कायाालय, ता्लेजङु 

१२ ६१५०९८ १०६३२ 
संजय राय 

यादव 

बासबररया -१ , 

सलााही 

लक्ष्मी / ररता 

दवेी 
जोर्ेन्र 

पााँचथर वजल्ला अदालत, 

पााँचथर 

न्याय, न्याय 

)तामेल्दार(  

१३ ८७४४०० १११५१ 
वदलमान 

योङ्हाङ 

याङवारक–५, 

पााँचथर 

हका  जङ्र् / 

हका माया 
रामवसंह 

पााँचथर वजल्ला अदालत, 

पााँचथर 

न्याय, न्याय 

)वडठ्ठा(  
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वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेद् वारको नाम 

िर 
ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ६३९६७९ १०६४३ पषु्प िट्टराई वर्वदम -१ , पााँचथर वटका राम / तलुसादवेी  िीमनाथ 

२ २८९२२६ १०९५९ 
लक्ष्मी प्रसाद 

पौड्याल 
मेचीनर्र–९, झापा सोमनाथ / र्ंर्ादवेी  माधवप्रसाद 

अथिायी योग्य ाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेद् वारको नाम िर बाब ु बाजेको नाम 

१ १०७५२ प्रवशम वतवम्पसना रामप्रसाद  वशव िक् त 

२ १०३८५ इन्र बहादरु सबेुदी ताराकुमार खड्र्बहादरु 

 

नोटः-  

१. मावथ उवल्लवखत ववज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट अन्तवाातााका लावर् छनोट िई अन्तवााताामा सवम्पमवलत िएका उम्पमेद ्वारहरुले प्राप्त र्रेको 

कूल प्राप्ताङ्क सम्पबवन्धत उम्पमेद ्वारले यो नवतजा प्रकाशन िएको वमवतले ७ वदन पवछ अको ७ वदनसम्पम आयोर्को website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी र्राईन्छ । 

२. वसर्ाररस िएका उम्पमेद ्वारहरुलाई वमवत २०७९।०६।१३ र्ते वदनको ३:०० बजे पवछ वसर्ाररस पत्र उपलब्ध र्राईनछे ।  

 

  (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद भट्टराई)                              (एकनारायण शमाा)                                   (सदपक खड्का)         

            ना.स.ु                                      शाखा असधकृ                                      केन्रीय प्रस सनसध                                     कायाालय प्रमुख 


