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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(िल खत परी ा नितजा काशन शाखा) 

सूचना नं. ४४७ /०७६-७७ अनामनगर, काठमा ौ ं

िमितः–२०७६।१०।१६ 
लोक सेवा आयोग, इलाम कायालयबाट थानीय तहको लािग संचािलत देहायका िव ापनमा िलइएको िल खत परी ामा स िलत 
उ ेदवारह  म े वणानु मानुसार देहायका रोल न र तथा नाम थर भएका उ ेदवार उ ीण भई अ वाताको लािग छनौट भएको 

होरा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना काशन ग रएको छ । छनौट भएका उ ेदवारले देहायको थान, िमित र समयमा 
ने अ वाता िदन आउँदा पासपोट साइजको फोटो २ ित, माणप ह को स ल सिहत न ल २/२ ित, दरखा  फारामको थम 

पाना २/२ ित तथा तृतीय पाना भरी वेशप  िलई तोिकएको समय भ ा १ (एक) घ ा अगावै उप थत नुपनछ । अ वाताका िदन 
सावजिनक िवदा पन गएमा पिन उ  काय म यथावत् स ालन  नेछ । 
 

सेवा,समूहः िश ा, िश ा शासन पदः ािविधक सहायक तहः पाँचौ 
िल.प. स ालन िमितः  २०७६।४।१८ गते नितजा काशन गन कायालयः लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय । 
  

िव ापन नं. ........ ०७५।७६ १०६५८ - - - - - - 

िकिसमः  खुला मिहला आ.ज. मधेसी दिलत अपा  िप. े. 
माग पद सं ाः २६ - - - - - - 

िल.प.मा स िलत सं ा      २०४३ 
अ वाताको लािग छनौट 
भएको सं ा 

३९ - - - - - - 

 

ब. . नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  १०६०१ अमृतबहादुर थापा भीमबहादुर मनबहादुर खुला 

2.  ११६५६ अ का गौतम तुलसीराम केदारनाथ खुला 

3.  ११९३० अजुन े  कुमार ड रबहादुर खुला 

4.  १००८० अजुनकुमार िघिमरे ेम साद भा र खुला 

5.  १२३०८ उषा पोखरेल ह र साद िड ी साद खुला 

6.  १०६६६ कमला थपिलया दीघराज देिव साद खुला 

7.  १०५३३ क ना ढकाल योग साद यामलाल खुला 

8.  १००७७ कृ  रमाल बालकृ  इ लाल खुला 

9.  ११८९७ केशब खनाल कृ साद गंगाराम खुला 

10.  १०९२३ केशवशरण अिधकारी मेघराज भिगरथ खुला 

11.  १०३९५ गीतादेवी िघिमरे रामहरी साद खुला 

12.  १२३१९ च का  पौ ाल  सोमनाथ भा र खुला 

13.  १००२३ जसनाकुमारी ग गाई िदनेश साद कचकलाल खुला 

14.  ११७४६ झ ा अिधकारी  ने साद गोपीकृ  खुला 

15.  १०४७१ ड र िसवाकोटी िड ीराम पदम साद खुला 

16.  १०४०६ तुलसीराम का े ठाकुरनाथ भवनीशंकर खुला 

17.  ११३२१ निवनराज पौडेल सोमनाथ नरपित खुला 

18.  १०१७१ नारायण ढंुगेल ओम साद नारदमुिन खुला 

19.  १२३५९ िनकाश िनरौला गु साद होमनाथ खुला 
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20.  ११४२७ पु  खनाल ी साद ह र साद खुला 

21.  १०४९४ िदप मगर ड रबहादुर िजतबहादुर खुला 

22.  १२२७६ ब ी साद िसटौला होमनाथ देवी साद खुला 

23.  ११९५८ िब ु साद पौडेल झने साद िड ीराम खुला 

24.  ११५२१ भवानी साद च ागाई धनपती शिसधर खुला 

25.  ११६३८ भेषराज थापा नरे बहादुर र बहादुर खुला 

26.  ११९६० मनोज रे ी  नवराज शुराम खुला 

27.  ११७९९ महे  राई िवजुले च मान खुला 

28.  ११६९७ युवराज खनाल ेमलाल भवानीशंकर खुला 

29.  १०३५२ योगराज पौडेल भवानी साद सोमनाथ खुला 

30.  ११३४३ रिबन गौतम  पु साद जयनारायण खुला 

31.  १०५०१ रिवन नेपाल  देवी साद ह रकृ  खुला 

32.  १२५०० रोिहत पौडेल सोम साद िभमलाल खुला 

33.  ११००२ ल ी साद दाहाल टंकनाथ रामच  खुला 

34.  ११०१४ सिम ाकुमारी ढकाल ेममिण गणेशभ  खुला 

35.  १०७८३ सिमरा दाहाल िटका साद कृ साद खुला 

36.  ११८९३ िसजना थापा मनबहादुर जंगिवर खुला 

37.  १०८७८ सु ा खनाल एकदेव गजाधर खुला 

38.  ११५०० िहमनाथ पौडेल यु  ल ीका  खुला 

39.  ११७७५ ि िब म आङबो राजे  हकलाल खुला 

पुन ः  रोल नं. १०४४१ र ११५३९ का उ ेदवारले उ रपु कामा "िक" उ ेख नगरेकोले िनजह को उ रपु का र  ग रएको छ ।  
 
अ वाता ने थान, िमित र समयः 
थानः  लोक सेवा आयोग, इलाम कायालय, इलाम । 

ब. . नं. िमित अ वाता काय म  ब. . नं. िमित अ वाता काय म 
१-७ २०७६/११/१२ िदनको ११०० बजे  ८-१४ २०७६/११/१२ िदनको १०० बजे 

१५-२१ २०७६/११/१३ िदनको ११०० बजे  २२-२८ २०७६/११/१३ िदनको १०० बजे 

२९-३५ २०७६/११/१४ िदनको ११०० बजे  ३६-३९ २०७६/११/१४ िदनको १०० बजे 
 

 

 
(िनलक  शमा) (टेक साद पुलामी) (टामलाल पा े ) 
शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उप सिचव 

 
 

 

 


