लोक सेवा आयोग

इलाम कायालय
इलाम
वैकि पक उ मेदवार िसफा रस स ब धी सच
ू ना
सचू ना नं. ४६/०७६-७७, िमित - २०७६/१२/०९
लोक सेवा आयोग इलाम कायालय , इलामको िव ापन नं. १०६०८/०७५-७६ (खुला) थानीय तह अ तगत शासन सेवा, लेखा समूह,
पाँचौ तह, सहायक पदमा यस कायालयको िमित २०७६/०८/२४ को सचू ना नं .२१/२०७६-७७ बमोिजम थायी िनयुि का लािग तपिसल बमोजम
िववरण भई िसफा रस भएका उ मेदवार िनयमअनसु ार याद िभ िनयिु प निलएकाले बैकि पक उ मेदवार िसफा रस ग रिदने स व धी स वि धत
थानीय तहह को प बमोिजम िनयु निलने उ मे ारलाई िसफा रस यो यता म सुिचबाट हटाइ सोही पदमा सोही िव ापनको बैिक पक यो. .नं .
५ र ६ मा रहेका देहायका उ मेदवारह लाई थायी िनयु का लािग िसफा रस गरी पठाउने यस कायालयको २०७६ /१२/०६ गतेको िनणयानसु ार
स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो सचू ना काशन ग रएको छ ।
यो यता म सच
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होमनाथ िनरौला
ना.स.ु

िसफा रस ग रएको
कायालय
मैवाखोला गाउँ पािलका,
ता लेजुङ्ग (लेखा)
िस रजङ्गा गाउँ पािलका,
ता लेजुङ्ग (सा. .)

बाबु / आमाको नाम

बजेको
नाम

मुरारी साद /िगता

िड ली साद

गोपाल/सािव ा

ह रलाल

ह र साद पौडेल
शाखा अिधकृ त

यो यता म सच
ू ीबाट हटाइनुको
कारण
िनयमअनसु ार तोिकएको याद िभ
िनयिु िलन नगएको ।
िनयमअनुसार तोिकएको याद िभ
िनयिु िलन नगएको ।

िसफा रस ग रएको कायालय
मैवाखोला गाउँ पािलका,
ता लेजुङ्ग (लेखा)
िस रजङ्गा गाउँपािलका,
ता लेजुङ्ग (सा. .)

नारायण साद कोइराला
कायालय मुख

