लोक सेवा आयोग

इलाम कायाालय
इलाम
०२७-५२००६२, फ्याक्स नं. ०२७-५२१७५५email: pscilamnepal@gmail.com
उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना

िूचना नॊ. ४५ /०७६-७७, समत ् २०७६/१२/०८
मस कामाारमको विऻाऩन नॊ. १०६६४/०७५-७६ (खऱ
ु ा), स्थानीम तह, विविध सेिा, चौंथो तह, सहामक भहहरा विकास ननयीऺक ऩदको
भाग ऩद सॊख्मा ९ (नौ) का रागग लरखित ऩयीऺाभा उतीर्ा १३ (तेह्र) जनाभध्मे

लभनत २०७६/१२/०३ ग े लरइएको कम्प्मुयटय सीऩ

ऩयीऺर् य अन्तिाातााभा उऩस्स्थत १२ (बाह्र) जना उम्पभेदिायहरूको लरखित ऩयीऺाको प्रा्ताङ्क, कम्प्मुटय सीऩ ऩयीऺर्को प्रा्ताङ्क
तथा अन्तिाातााको औसत अङ्क सभेतको कूर मोगका आधायभा दे हाम फभोस्जभ मोग्मताक्रभ कामभ हुन आएकोरे ननजहरुको
योजाइको प्राथलभकताक्रभ य मोग्मताक्रभका आधायभा स्थामी ननमुस्ततका रागग ननम्पन स्थानीम तहभा लसपारयस गने लभनत
२०७६/१२/०८ गते ननर्ाम बएको हुॉदा सम्पफस्न्धत सफैको जानकायीका रागग मो सच
ू ना प्रकाशन गरयएको छ ।
सिफाररि योग्य ाक्रम िूची
योग्य
ा

रोऱ नॊ.

उम्मेदवारको नाम,
थर,

क्र.नॊ.

ठे गाना

आमाको

बाबुको नाम

सिफाररि गररएको

बाजेको नाम

नाम

कायााऱय

1.

१०९८५ झुमा काफ्ले

नाङ् खोल्याङ-५,
ताप्लेजुङ्ग

हररप्रसाद

हे मकला

लक्ष्मीप्रसाद

चुराचुरी गाउॉ ऩालरका, इराभ

2.

१०२४६ ददल्पना आचायय

साकेला-५, खोटाङ

जयप्रसाद

यशोदा

चम्पाखर

इराभ नगयऩालरका, इराभ

3.

१०२४४ सं दगता दिश्िकमाय

इलाम-१०, इलाम

ददलबहादु र यशोदा

पदमलाल

दे उभाई नगयऩालरका, इराभ

4.

१०५१६ दबमला एक्तेन दलम्बू दे उमाई-०७, इलाम

टं कबहादु र

पूदणयमाया

अम्बरबहादु र पुङलरङ नगयऩालरका, ता्रेजङ्
ु ग

5.

१०१८१ रे दजना चापागाईं

दिददम-१२, पााँ चथर

पदमलाल

भदगमाया

दटकाराम

6.

१०७६० रादधका तामाङ्ग

दे उमाई-०५, इलाम

बमबहादु र

गं गामाया

भीमबहादु र

7.

१०१०० शु दशला सु िेदी

माइजोगमाई-०६, इलाम ठाकुरप्रसाद ररधादे िी

मनोरथ

8.

१०६०९ सीता भट्टराई

िुङदलङ-०२, ताप्लेजुङ दटकाप्रसाद कमलादे िी

मनोरथ

9.

१०९५९ हररमाया पौड् याल

सादे िा-०२, ताप्लेजुङ्ग

जसबहादु र

रामबहादु र

सादित्रा

भैिािोरा गाउॉ ऩालरका, ता्रेजुङ्ग
पारेरुङ गाउॉ ऩालरका, ऩाॉचथय

लसहदङ्िा गाउॉ ऩालरका, ता्रेजुङ्ग

लसरयजङ्गा गाउॉ ऩालरका, ता्रेजुङ्ग
तुम्पफेिा गाउॉ ऩालरका, ऩाॉचथय

वैकल्पिक योग्य ाक्रम िूची
बै.यो.क्र.नॊ.

रोऱ नॊ.

1.
2.
3.

१०३६८
१०५१३
१००३०

उम्मेदवारको नाम, थर

ठे गाना

बाबक
ु ो नाम

सररता थापा
लदलता थापा
सु लोचना आङ् दे म्बे

ददप्रु ङ-०५, खोटाङ
दे उमाई-०३, इलाम
निमीडााँ डा-०६, पााँ चथर

नरे न्द्रबहादु र
काजीबहादु र
ऐतराज

आमाको नाम
गं गादे िी
दीपा
दसताकुमारी

बाजेको नाम
जगतबहादु र
कणय बहादु र
लाखदल

अस्थायी योग्य ाक्रम िूची
अ यो.क्र.नॊ.

रोऱ नॊ.

उम्मेदवारको नाम, थर

बाबुको नाम

बाजेको नाम

1.

१०७९०

रञ्जना ग्याङ् मी मगर

खड् गप्रसाद

मानबहादु र

2.

१००३१

दिमलादे िी दघदमरे

राजेन्द्रप्रसाद

गोदिन्दप्रसाद

________________

________________

________________

____________________

ना.सु.

रेिाऩार

शािा अगधकृत

उऩ-सगचि

होभनाथ ननयौरा

नानक
ु ा बट्टयाई

हरय प्रसाद ऩौडेर

नायामर्प्रसाद कोइयारा

द्रष्टव्य्

मस विऻाऩनको अन्तिाातााभा सस्म्पभलरत बएको उम्पभेदिायहरूरे प्रा्त गये को कुर प्रा्ताङ्क सम्पफस्न्धत उम्पभेदिायरे मो ननतजा प्रकाशन बएको
लभनतरे सात हदन ऩनछ अको सात हदनसम्पभ आमोगको िेिसाइट www.psc.gov.np/advertise/advertise/user फाट हे ना सककने छ।
नोट: सपर उम्पभेदिायहरुराई समत

२०७६/१२/०९ ग े ददउॉ िो १:०० बजे ऩनछ लसपारयस ऩत्र वितयर् गरयने छ ।

