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वैकि पक उ मेदवार सफा रश स ब धी सूचना ।
सूचना नं.18/०७7-७8, म त २०७7/09/06
थानीय तह तफको यस कायालयको व.नं .14421/०७5-७6(खुला), नेपाल
तह(अ ा व धक), सहायक पदमा म त 2076/09/18 गते
नगरपा लका, रो पामा थायी नयुि
पशुप त पौ
भन उ
687

शासन सेवा, लेखा समूह, चौथो

कािशत सूचना नं . 37/०७6-७7(खुला) बमोिजम रो पा

का ला ग सफा रश ग रएका यो. .नं . 01, रोल न बर 610046 का मु य उ मेदवार

ालले म त 2077/08/04 गते रो पा नगरपा लकाको कायालय, लवाङ रो पामा उपि थत भै नयुि
नगरपा लकाका

न लने

शास कय अ धकृतको रोहवरमा सनाखत गरे को जानकार रो पा नगरपा लकाको च.नं .

मुख

म त 2077/08/07 को प

माफत

ा

भएकाले

नज मु य उ मेदवारलाई उ

सफा रश सूची को

यो यता मबाट हटाई सो पदमा सोह

व ापनको बै कि पक यो यता

दे हायका उ मेदवारलाई

का ला ग सफा रश गन म त 2077/09/06 मा नणय भएको हुँदा स बि धत

थायी नयुि

सबैको जानकार को ला ग यो सूचना

.नं . 11 मा रहेका सेवा/समूह( शासन/ले खा) म ने

कािशत ग रएको छ ।

यो यता मबाट हटाइएको उ मेदवारको ववरणः
यो. .
नं.
1

उ मेदवारको नाम,थर

रोल न बर
610046

र ठेगाना
पशुप त पौ

ाल

िझम क गा.पा.-2, यूठान

बाबु/आमा

बाजे

ठाकुर साद/ ललाकुमार

भ वचन

सफा रश भएको सेवा,समूह र
कायालयको नाम
शासन,लेखा., रो पा नगरपा लका,
रो पा

सफा रश ग रएका वैकि पक उ मेदवारको ववरणः
बै.यो.
.नं.
11

उ मेदवारको नाम,थर

रोल न बर
617222

...........................
धनबहादुर डाँगी
क युटर अपरे टर

र ठेगाना
च

वर थापा

नारायण न.पा.-2,दै लेख

.........................
कृ णराज गर
ना.सु.

बाबु/आमा

बाजे

महे शकुमार/र ा

कुलबहादुर

..............................
स तोष कुमार चौधर
शाखा अ धकृत

सफा रश भएको सेवा,समूह र
कायालयको नाम
शासन,लेखा., रो पा नगरपा लका,
रो पा

.............................
दुगा साद पराजुल
उपसिचव

