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एकमुष्ट योग्यताक्रम सिफारिि गरिएको िूचना 
िूचना नं. ४२/०७६-७७, समततिः २०७६/११/२६ 

 

लोक सेवा आयोगको ववज्ञापन नं. १०६५९-१०६६१/०७५-७६ (खुला/महिला/आ.ज.), स्थानीय तह, इन्जिननयरिङ सेवा,सससिल समुह, चौथो 
तह, अससस्टेजट सव-इन्जिननयि पदको माग पद संख्या ४७+२४+९=८०(अिी) का लागग समनत २०७६/११/१८ देखख २०७६/११/२२ 
गतिेम्म सलइएको अजतवााताामा उपन्स्थत ९० (नब्बे) िना उम्मेदवािहरूमध्ये सलखित पिीक्षाको प्राप्ताङ्क तथा अजतवाातााको औसत 
अङ्क समेतको कूल योगका आधािमा देहाय बमोन्िम एकमुष्ट योग्यताक्रम कायम िएकोले ननिहरुको िोिाइको प्राथसमकताक्रम ि 
योग्यताक्रमका आधािमा स्थायी ननयुन्ततका लागग ननम्न स्थानीय तहहरुमा ससफारिस गने समनत २०७६/११/२६ गत ेननर्ाय िएको 
हुुँदा सम्बन्जधत सबैको िानकािीका लागग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।  

सिफारिि योग्यताक्रम िूची 

एकमुष्ट 
यो.क्र 

िोल नं. उम्मेदवािको नाम, थि, ठेगाना वव.न. 
छनौट 
िमुि 

सिफारिि गरिएको 
कायाालय 

1.  १०३४७ मानबहादिु  िोका मुससकोट न.पा.-१०, रुकुम 
पन् चम 

१०६५९/०७५-७६ खलुा सूर्योदर्य नगरपाललका, इलाम 

2.  १०३२७ मुकेशप्रसाद साह िािपुि न.पा.-८, िौतहट १०६५९/०७५ खलुा गौरादह नगरपाललका, झापा 
3.  १०१३८ सिोि सिदाि बुद्धशान्जत गा.पा.-५, झापा १०६५९/०७५ खलुा अर्ुनुधारा नगरपाललका, झापा 
4.  १०२२९ मदनकुमाि मगि देउमाई न.पा.-७, इलाम १०६५९/०७५ खलुा माई नगरपाललका, इलाम 

5.  १०१३२ अशोक िड्का कमल गा.पा.-६, झापा १०६५९/०७५ खलुा दमक नगरपाललका, झापा 
6.  १०३७४ एसलिा सुवेदी िद्रपुि न.पा.-७, झापा १०६५९/०७५ खलुा चलुाचलुी गाउँपाललका, इलाम 

7.  १०२४८ िुपेजद्रप्रसाद साह कल्यार्पुि-३, सप्तिी १०६५९/०७५ खलुा अर्ुनुधारा नगरपाललका, झापा 
8.  १००९० सशबप्रकाश साह  वविाटनगि म.न.पा.-१२, मोिङ १०६५९/०७५ खलुा कमल गाउँपाललका, झापा 
9.  १०३८१ कृष्र् िाई लाहान न.पा.-५, ससिाहा १०६५९/०७५ खलुा कन्काई नगरपाललका, झापा 
10.  १०१२८ केशब पौडले फाकफोकथुम गा.पा.-३, इलाम १०६५९/०७५ खलुा देउमाई नगरपाललका, इलाम 

11.  १००२८ गरे्शकुमाि  महतो ववष्रु्पुि-४, ससिाहा १०६५९/०७५ खलुा कमल गाउँपाललका, झापा 
12.  १०३७० संतोषकुमाि  साह कटहरिया न.पा.-९, िौतहट १०६५९/०७५ खलुा कचनकवल गाउँपाललका, झापा 
13.  १०३८३ महेश साह िड्क न.पा.-१०, सप्तिी १०६५९/०७५ खलुा कन्काई नगरपाललका, झापा 
14.  १०३८२ सजदीप पौड्याल इलाम न.पा.-८, इलाम १०६५९/०७५ खलुा गौरादह नगरपाललका, झापा 
15.  १००७५ वविेजद्र बोहिा मष् टा गा.पा.-७, बझाङ १०६५९/०७५ खलुा हल्दीबारी गाउँपाललका, झापा 
16.  १०१३६ हेमिाि गुरुङ फफददम न.पा.-७, पाुँचथि १०६५९/०७५ खलुा गौरीगञ्ज गाउँपाललका, झापा 
17.  १०२४२ अननता कटुवाल ितुवामाई न.पा.-६, मोिङ १०६५९/०७५ खलुा बाह्रदशी गाउँपाललका, झापा 
18.  १०३५९ यामकुमाि  कुरुम्बाङ फाल्गुनजद गा.पा.-६, पाुँचथि १०६५९/०७५ खलुा गौरीगञ्ज गाउँपाललका, झापा 
19.  १०००९ गम्िीि थुलुङ्ग मेचीनगि न.पा.-७, झापा १०६५९/०७५ खलुा कचनकवल गाउँपाललका, झापा 
20.  १०५०६ नतलक लाप्चा माईिोगमाई गा.पा.-२, इलाम १०६५९/०७५ खलुा माईर्ोगमाई गाउँपाललका, इलाम 

21.  १००६६ ननचल बुढाक्षेत्री फूङसलङ न.पा.-५, ताप्लेिुङ १०६५९/०७५ खलुा फुङललङ नगरपाललका, ताप्लेर्ङु 

22.  १०४३० दावा शेपाा सलवाङ-३, ताप्लेिुङ १०६५९/०७५ खलुा लमक्वाखोला गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

23.  १०४८९ अिुान बस्नेत माङसेबुङ गा.पा.-२, इलाम १०६५९/०७५ खलुा देउमाई नगरपाललका, इलाम 

24.  १०१६७ सुिि िनतवडा बुद्धशान्जत गा.पा.-४, झापा १०६५९/०७५ खलुा झापा गाउँपाललका, झापा 
25.  १०२५४ नववन थापा सकेगाड गा.पा.-४, हुम्ला १०६५९/०७५ खलुा माई नगरपाललका, इलाम 
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एकमुष्ट 
यो.क्र 

िोल नं. उम्मेदवािको नाम, थि, ठेगाना वव.न. 
छनौट 
िमुि 

सिफारिि गरिएको 
कायाालय 

26.  १०४१५ िमा पौडले झापा गा.पा.-६, झापा १०६५९/०७५ खलुा बाह्रदशी गाउँपाललका, झापा 
27.  १०२२६ िोदहत बस्नेत कमल गा.पा.-२, झापा १०६५९/०७५ खलुा चलुाचलुी गाउँपाललका, इलाम 

28.  १०४७० हेमिाि थापा िप्तडछाज ना-६, बझाङ्ग १०६५९/०७५ खलुा हल्दीबारी गाउँपाललका, झापा 
29.  १००३१ दगुाा िनतवडा िोङ गा.पा.-५, इलाम १०६६०/०७५ महहला अर्ुनुधारा नगरपाललका, झापा 
30.  १०४९७ ओङचु कािी माइिोगमाई गा.पा.-३, इलाम १०६५९/०७५ खलुा माईर्ोगमाई गाउँपाललका, इलाम 

31.  १०११८ उमाकाजत चौधिी कुशहा-५, सप्तिी १०६५९/०७५ खलुा सूर्योदर्य नगरपाललका, इलाम 

32.  १००८४ फकसन सलम्बू फाकफोकथुम गा.पा.-१, इलाम १०६५९/०७५ खलुा कुम्मार्यक गाउँपाललका, पाँचथर 

33.  १०३३४ सिोि िाई मंगलबािे-९, इलाम १०६६१/०७५ आ.र्. चलुाचलुी गाउँपाललका, इलाम 

34.  १०२२२ वववपन शे्रष्ठ माई न.पा.-२, इलाम १०६५९/०७५ खलुा माङ्सेबङु गाउँपाललका, इलाम 

35.  १०२६२ वववपनकुमाि चौधिी शम्िुनाथ न.पा.-११, सप्तिी १०६५९/०७५ खलुा सन्दकपरु गाउँपाललका, इलाम 

36.  १००६० नजदफकशोि मेहता इनरुवा न.पा.-८, सुनसिी १०६५९/०७५ खलुा तमु्बेवा गाउँपाललका, पाँचथर 

37.  १०२६३ सललाितत ओझा िद्रपुि न.पा.-६, झापा १०६५९/०७५ खलुा फालेलङु गाउँपाललका, पाँचथर 

38.  १०२४१ माधव अगधकािी फाकफोकथुम गा.पा.-५, इलाम १०६५९/०७५ खलुा माङ्सेबङु गाउँपाललका, इलाम 

39.  १००४६ हेमिाि ववष्ट 
फतताङलुङ्ग गा.पा.-१, 

ताप्लेिुङ्ग 
१०६५९/०७५ खलुा फुङललङ नगरपाललका, ताप्लेर्ङु 

40.  १००८७ ददछेन शेपाा सूयोदय न.पा.-१, इलाम १०६५९/०७५ खलुा आठराई लिवेणी गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

41.  १०४९८ बबिाषकुमाि मण्डल लौननया-१, सप्तिी १०६५९/०७५ खलुा पालथभरा र्याङवरक गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

42.  १०१२१ लक्ष्मीप्रसाद शमाा दशेिा-६, िाििकोट १०६५९/०७५ खलुा लसररर्ङ्गा गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

43.  १०२८९ ित् निाि बुमी सोरु गा.पा.-२, मुगु १०६५९/०७५ खलुा आठराई लिवेणी गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

44.  १०२५० लसलतकुमाि यादव समगथला ववहािी न.पा.-९, धनुषा १०६५९/०७५ खलुा पालथभरा र्याङवरक गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

45.  १०१८६ इनुषा जयौपाने मेलुङ्ग गा.पा.-१, दोलिा १०६५९/०७५ खलुा मैवाखोला गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

46.  १०२५३ कुशल िनतवडा सूयोदय न.पा.-७, इलाम १०६५९/०७५ खलुा लसददङवा गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

47.  १०३५० सुसमत्रा ित्री दमक न.पा.-९, झापा १०६५९/०७५ खलुा लमक्वाखोला गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

48.  १०२६४ ददक्षा िड्का िद्रपुि न.पा.-९, झापा १०६५९/०७५ खलुा मैवाखोला गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

49.  १०४३८ मननष थापा  मेचीनगि नगिपासलका-९, झापा १०६५९/०७५ खलुा लसददङवा गाउँपाललका, ताप्लेर्ङु 

50.  १०३३७ वविय चोङवाङ सलम्बु मैवािोला गा.पा.-३, ताप्लेिुङ १०६६१/०७५ आ.र्. मैवाखोला गाउँपाललका,  ताप्लेर्ङु 

51.  १०३८० ददपेश शे्रष्ठ  एकतप्पा-४, इलाम १०६६१/०७५ आ.र्. अर्ुनुधारा नगरपाललका, झापा 
52.  १००२७ िामकुमाि  आङदेम्बे समतलािुङ्ग गा.पा.-१, पाुँचथि १०६६१/०७५ आ.र्. कमल गाउँपाललका,  झापा 
53.  १०२८२ धनबहादिु  िािवंशी हन्ल्दबािी गा.पा.-२, झापा १०६६१/०७५ आ.र्. कचनकवल गाउँपाललका, झापा 
54.  १०३९७ ननमाला िेग्मी दमक न.पा.-४, झापा १०६६०/०७५ महहला दमक नगरपाललका,  झापा 
55.  १०२४५ पववत्रादेवी काकी अिुानधािा न.पा.-९, झापा १०६६०/०७५ महहला कन्काई नगरपाललका,  झापा 
56.  १००३२ चजद्रप्रसाद साुँबा समत वािोला गा.पा.-४, ताप्लेिुङ १०६६१/०७५ आ.र्. लसददङवा गाउँपाललका,  ताप्लेर्ङु 

57.  १०२७१ शुिवीि िानामगि दमक न.पा.-१, झापा १०६६१/०७५ आ.र्. गौरादह नगरपाललका, झापा 
58.  १०४५१ आसीमा दाहाल कजकाई न.पा.-२, झापा १०६६०/०७५ महहला कमल गाउँपाललका,  झापा 
59.  १०१०६ बबबता िाििण्डािी बाह्रदशी गा.पा.-२, झापा १०६६०/०७५ महहला गौरादह नगरपाललका, झापा 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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एकमुष्ट 
यो.क्र 

िोल नं. उम्मेदवािको नाम, थि, ठेगाना वव.न. 
छनौट 
िमुि 

सिफारिि गरिएको 
कायाालय 

60.  १००४० दयानजद चौधिी लाहान न.पा.-२२, ससिाहा १०६६१/०७५ आ.र्. देउमाई नगरपाललका,  इलाम 

61.  १०३८७ हिीबहादिु  मगि कजकाई न.पा.-७, झापा १०६६१/०७५ आ.र्. बाह्रदशी गाउँपाललका,  झापा 
62.  १००६९ मजिु निसमिे ववताामोड न.पा.-८, झापा १०६६०/०७५ महहला बाह्रदशी गाउँपाललका,  झापा 
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