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बैकि पक उ मेदवार सफा रश स ब धी सूचना 
सूचना नं. ४४७/०७३–७४, म त २०७४/३/२७ 

 
यस े ीय नदशनालयको व ापन.नं. ११३१६/०७२–७३ (म हला), संयु  तथा एककृत पर ा णाल  

अ तरगत यस नदशनालयको सूचना नं. २८५/०७३–७४, म त २०७३/११/२१ बाट व भ  न सेवा, समूहको 
रा.प.अनं. तीय ेणी, ख रदार वा सो सरह पदमा थायी नयिु का ला ग व भ  न कायालयमा सफा रश भएका 
यो यता म नं. १३, र २६ का उ मेदवारह ले व भ  न कारण जनाउदै सो पदमा नयिु  नलन ेभनी नवेदन पेश गरेका 
र सनाखत समेत गरेकाले यो यता म नं. २४ का उ मेदवारको राजीनामा वीकृत भएकाले वैकि पक उ मेदवार 
सफा रश गर  पठाई दन ु हनु भनी स वि धत कायालयह वाट लेिख आएकोले नजह लाई उ  सूचनाको 
यो यता मबाट हटाई सोह  व ापनका देहायका बैकि पक उ मेदवारह लाई थायी नयिु को ला ग न न कायालयमा 
सफा रश गन नणय भएकोले स वि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

यो यता मबाट हटाईएका उ मेदवारको ववरणः 

of]=qm=g+= /f]n gDj/ pDd]bjf/sf] gfd, y/ / jtg afj'÷cfdfsf] gfd afh]sf] gfd 
सफा रश भएको 
सेवा/समूह 

१३ 141933 वना वे वासे, जलकेु-६, अघाखाँची रेनु साद/ वनाकुमार  रखीराम शासन, सा. . 
२४ 144072 षि  टका गर , मधेशा-८, सनुसर  ाने कुमार/उमा सै वज याय, याय 
२६ 142318 ल मी मरा सनी, अखले-९, गु मी मान द/शा तादेवी थानी र शासन, सा. . 

 

सफा रश ग रएका वैकि पक उ मेदवारको ववरणः 
j}+=of]= 
qm=g+= 

/f]n gDj/ pDd]bjf/sf] 
gfd, y/ / jtg 

afj'÷cfdfsf] gfd afh]sf] gfd सेवा, समूह 
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२ 146020 
सीता कैनी 
देउराल -८, का क  

राम साद/सेतीमाया तारानाथ शासन, सा. . 
िज ला हलुाक कायालय, 

स धपुा चोक 

३ 141969 
रेखा सवेुद  

बधुबारे-३, झापा 
पणु साद/देवीमाया देवी साद याय, याय 

रसवुा िज ला अदालत, 
रसवुा 

४ 131784 
एलना थापा 
बोलाङ-४, गोरखा 

हेमबहादरु/चडुाकुमार  जगतमानजंग शासन, सा. . मालपोत कायालय, रसवुा 
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