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तुलसीपुर, दाङ
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वैकि पक उ मेदवार सफा रश स ब धी सूचना ।
सूचना नं.46/०७6-७7, म त २०७6/10/10
थानीय तह तफको यस कायालयको व ापन न बर व.नं .१४416/०७5-७6(खुला),
समू ह,

पाँचौ

तह(अ ा व धक),

आ.ले .प.सहायक

पदमा

यस

कायालयको

२०७6/०8/30 को सू चना बमोिजम राजपुर गाउँपा लका, दाङमा

सूचना

थायी नयुि

न बर

शासन सेवा, आ.ले .प.
28/०७6-७7,

मत

का ला ग सफा रश ग रएका यो. .नं .

92, रोल न बर 613844 का मु य उ मेदवार यामराज ब.सी.ले सोह गाउँपा लकाको कायालयमा उपि थत भई नयुि

न लने भनी 2076/09/22 मा नवेदन पेश गनु भएकोले उ लेिखत पदमा बैकि पक उ मेदवारलाई सफा रश गर
पठाई दने भ े

यहोराको राजपुर गाउँपा लका, दाङको च.नं . 660, म त 2076/09/27 को प

उ मेदवारलाई उ

सफा रश सू ची को यो यता मबाट हटाई र

मा रहेका सेवा/समूह म ने दे हायका उ मेदवारलाई

थायी नयुि

नणय भएको हुँदा स बि धत सबैको जानकार का ला ग यो सू चना

बमोिजम नज मु य

हुने पदमा सोह व ापनको बै कि पक यो यता

.नं . 6

का ला ग सफा रश गन म त 2076/10/10 मा

काशन ग रएको छ ।

यो यता मबाट हटाइएको उ मेदवारको ववरणः
यो. .
नं.
92

रोल न बर
613844

उ मेदवारको नाम,थर
र ठे गाना
यावराज ब.सी.
स ता गा.पा.-8, सुखत

बाबु/आमा

बाजे

हषबहादुर/ भमसरा

ख बहादुर

सफा रश भएको सेवा,समूह र
कायालयको नाम
शासन/आ.ले.प., राजपुर
गाउँ पा लका, दाङ ।

सफा रश ग रएका वैकि पक उ मेदवारको ववरणः
यो. .
नं.
6

रोल न बर
610214

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

उ मेदवारको नाम,थर
र ठेगाना
व णु साद

वाल

स यवती गा.पा.-4, गु मी

बाबु/आमा

बाजे

केशवराज/ह रकला

जयलाल

.................................
कृ णराज गर

नायव सु बा

सफा रश भएको सेवा,समूह र
कायालयको नाम
शासन/आ.ले.प., राजपुर
गाउँ पा लका, दाङ ।

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

