
 

 

 

 

 

लोक सेवा आयोग 

दाङ कायाालय 

प सःप्रशासन ०७५/०७६  
च नः                                                                                                    तुलसीपुर, दाङ 

  

 

 

बकैल्पिक उम्मदेवार ससफाररश सम्बन्धी सचूना 
 सूचना नं. १७/०७५-७६, समति २०७५/०६/२४ 

 

  यस कायाालयको वि.नं.१४८०५/०७३-७४(खुला), नेपाल न्याय सेिा, सरकारी िककल समूह, रा.प.अन.ंवितीय शे्रणी (अप्राविधिक), खररदार पदमा यस कायाालयको सूचना नम्बर ११५/०७४-७५, ममतत 
२०७५/१२/०३ को सूचना बमोजिम स्थायी तनयुजततको लाधि मसफाररश हुनु भएका मसफाररश यो.क्र.न.ं १२ रोल नम्बर ३०३८९९ का मुख्य उम्मेदिार विनोद रेग्मी माधथल्लो पदमा मसफाररश भएकोले ररतत उतत 
खररदार पदमा िैकजल्पक उम्मेदिार मसफाररश िरी पठाइददनु हुन भनी श्री उच्च सरकारी िककल कायाालय,तुलसीपुर,दाङको प.सं.०७५/७६ च.न.ं४९४ ममतत २०७५/०६/०९ को पत्रबाट लेखी आएको हुुँदा देहायका 
मुख्य उम्मेदिारहरुलाई मसफाररश योग्यताक्रमबाट हटाई सोही विज्ञापनको िकैजल्पक सूचीमा रहेका देहायका उम्मेदिारलाई स्थायी तनयुजततको लाधि मसफाररश िन ेभनी यस कायाालयबाट ममतत २०७५/०६/२४ 
मा तनणाय भएकोले सम्बजन्ित सबैको िानकारीको लाधि यो सूचना प्रकामशत िररएको छ । 

योगयिाक्रमबाट हटाइएको उम्मेदवारको वववरणः 
यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम,थर र ठेगाना बाबु/आमा बाज े ससफाररश भएको समूह 

१२ ३०३८९९ विनोद रेग्मी,   शाजन्तनिर-१, दाङ । निराि/रेिताकुमारी धचरञ्िीिी खुला 
 

ससफाररश गररएका वैकल्पिक उम्मेदवारको वववरणः 
 

वै.यो.क्र.न.ं रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम,थर 
र ठेगाना 

बाबु/आमा बाज े वैकल्पिक ससफाररश हुन े   

समूह वव.नं. कायाालय  

४ ३००५८३ ककरणकुमार जसैी 
सुिरखाल-७,कैलाली । िंिाराम/िोमाकुमारी मतनराम खुला १४८०५/०७३-७४ श्री उच्च सरकारी िककल कायाालय, 

तुलसीपुर, दाङ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................ ............................   

 (तनमकान्त आचाया)  (कमल ज्ञिाली)  

   नायि सुब्बा    शाखा अधिकृत  



 

 

 

 

 

लोक सेवा आयोग 

दाङ कायाालय 

प सःप्रशासन ०७५/०७६  
च नः                                                                                                    तुलसीपुर, दाङ 

  

 

 

बकैल्पिक उम्मदेवार ससफाररश सम्बन्धी सचूना 
 सूचना नं. १६/०७५-७६, समति २०७५/०६/२३ 

 

  यस कायाालयको वि.नं.१४८०५/०७३-७४(खुला), नेपाल प्रशासन सिेा,लेखा समूह, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी (अप्राविधिक), सहलेखािाल पदमा यस कायाालयको सूचना नम्बर ११५/०७४-७५, ममतत 
२०७५/१२/०३ को सूचना बमोजिम स्थायी तनयुजततको लाधि मसफाररश हुन ुभएका मसफाररश यो.क्र.न.ं १ रोल नम्बर ३००७५१ का मुख्य उम्मेदिार खड्ि वि.क. र मसफाररश यो.क्र.नं. ४ रोल नम्बर ३०१८१९ का 
मुख्य उम्मेदिार ितन प्रसाद खड्का माधथल्लो पदमा मसफाररश भएकोले ररतत भएको उतत सहलेखािाल पदमा िैकजल्पक उम्मदेिार मसफाररश िरी पठाइददनु हुन भनी श्री कोष तथा लेखा तनयन्त्रक 
कायाालय,घोराही,दाङको प.सं.०७५/७६ च.नं.३५० ममतत २०७५/०६/१८ को पत्रबाट लेखी आएको हुुँदा देहायका मखु्य उम्मेदिारहरुलाई मसफाररश योग्यताक्रमबाट हटाई सोही विज्ञापनको िैकजल्पक सूचीमा रहेका 
देहायका उम्मेदिारहरुलाई स्थायी तनयुजततको लाधि मसफाररश िने भनी यस कायाालयबाट ममतत २०७५/०६/२३ मा तनणाय भएकोले सम्बजन्ित सबैको िानकारीको लाधि यो सूचना प्रकामशत िररएको छ । 

योगयिाक्रमबाट हटाइएको उम्मेदवारको वववरणः 
यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम,थर र ठेगाना बाबु/आमा बाज े ससफाररश भएको समूह 

१ ३००७५१ खड्ि वि.क., बाुँददकोट-४,प्यूठान । ददप/ेकविता खले खुला 
४ ३०१८१९ ितन प्रसाद खड्का, खारा-४, रुकुम । मसउराम/कमला पूणाबहादरु खुला 

 

ससफाररश गररएका वैकल्पिक उम्मेदवारको वववरणः 
 

वै.यो.क्र.न.ं रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम,थर 
र ठेगाना 

बाबु/आमा बाज े वैकल्पिक ससफाररश हुन े   

समूह वव.नं. कायाालय  

२ ३०१२०२ ल्जिबहादरु हमाल,  

तछिाङ-६,रुकुम । रत्नबहादरु/विमाा मानबहादरु 
खुला १४८०५/०७३-७४ श्री कोष तथा लेखा तनयन्त्रक 

कायाालय, घोराही, दाङ। 

 

३ ३०३६४५ लक्ष्मण के.सी., 
शाजन्तनिर-८,दाङ । मशिप्रसाद/डिलाकुमारी दटकाराम 

  

 

 

 

                ............................                                   ............................  

                 (तनमकान्त आचाया)                                     (कमल ज्ञिाली)  

                  नायि सुब्बा                                                                            शाखा अधिकृत                                                      


