लोक सेवा आयोग
दाङ कायालय

तुलसीपुर, दाङ
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उ मेदवार सफा रश स ब धी सूचना
सूचना नं. :- 74/०७6-७7, म तः- २०७6/12/07
थानीय तहका ला ग यस कायालयबाट स ा लत व.नं. 14480/075-76(खुला), इि ज नय र
खा.पा.स.टे . पदको माग पद सं या 10 (दश) का ला ग लिखत पर
(सो ) को लिखत पर
कायालय रोजाइको

ाको

ा ा

र अ तवाताको औषत

ाथ मकता म अनुसार देहायका

हुँदा स बि धत सबैको जानकार का ला ग यो सूचना

ा ा

सेवा, स भल समूह,

या नटर उपसमूह, चौथो तह,

ाबाट छनौट भएका 17 (स ) म ये अ तवातामा उपि थत उ मेदवार सं या 16

समेतको कूलयोगबाट दे हाय बमोिजम यो यता म कायम हुन आएकोले नजह को

थानीय तहमा

थायी नयुि

का ला ग सफा रश गन म त 2076/12/07 मा नणय भएको

काशन ग रएको छ ।

सफा रश यो यता म :यो.
.नं.

रोल नं.

उ मेदवारको नाम, थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

यूठान न.पा.-7, यू ठान

भोजराज/बा लका

बाजेको

सफा रश ग रएको कायालय

नाम
दोमका त

सु नल मृती गाउँ पा लका, रो पा

1

610070

मदन रजाल

2

610567

हर बहादुर ब

3

611112

िजवन त वा

रा कोट न.पा.-5, का लकोट

धनसुरे/दुधकला

उदे

डुडुवा गाउँ पा लका, बाँके

4

610085

यमराज रावत

शारदा न.पा.-1, स यान

लोकबहादुर/हुमती

थुम संह

माडी गाउँ पा लका, रो पा

5

610341

पबनकुमार के.सी.

महे र/शशील

क लभान

भूमे गाउँ पा लका,

6

610155

बलबहादुर ब नेत

दामा गा.पा.-6, स यान

ड बरे /िशतला

टके

गंगादेव गाउँ पा लका, रो पा

7

610380

िचरनबहादुर सा मगर

स मारानी गा.पा.-3, यूठान

ललाबहादुर/च ुमादे वी

मन वर

नरै नापुर गाउँ पा लका, बाँके

8

610045

नारायण ख का

जग वर/च

पदम संह

लु

9

610325

ह रबहादुर के.सी.

भ बहादुर/जयक ल

लाल वर

सुनछहर गाउँ पा लका, रो पा

10

610223

िशवकुमार ओल

दे बहादुर/मनकुमार

धम साद

थवा

मु सकोट न.पा.-14

च बहादुर/

कुम(पि म)

ख के

जयकुमार

सानीभेर गा.पा.-6,
कुम(पि म)

वेिण गा.पा.-10,
कुम(पि म)
बागचौर न.पा.-4, स यान
मु सकोट न.पा.-13
कुम(पि म)

ावती

वेिण गाउँपा लका, रो पा

कुम(पूव)

ी गाउँ पा लका, रो पा

गाउँ पा लका, रो पा

वैकि पक यो यता म :वै.यो.
.नं.

रोल नं.

उ मेदवारको नाम, थर

1

610285

इ

बहादुर घत मगर

2

610558

िशखर पुनमगर

ठे गाना
नौब हनी गा.पा.-5, यूठान
वेिण गा.पा.-07,

कुम(पि म)

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

गोपीलाल/झुमादे वी

हकराम

दे बहादुर/इि दरा

नरहर
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अ थायी यो यता म :अ.यो. .नं.

रोल नं.

उ मेदवारको नाम, थर

बाबुको नाम

बाजेको नाम

1

610388

वालाराम शमा

ललाराम/दे वकुमार

कृपाराम

2

610902

ललाबहादुर कवर

तुकमान/िच कला

िखमलाल

3

610266

ल मी सजाल

वरवल/दे वीसरा

मोतीलाल

4

610205

वीरराम था

रामदास

राम साद

5

610914

लोकान द अ धकार

फ लकराम

मोहलाल

य:
१.

यस व ापनको अ तवातामा सि म लत भएका उ मेदवारह ले

ा

गरे को कूल

ा ांक स बि धत उ मेदवारले यो न तजा

काशन भएको म तले ७ दनप छ अक ७

दन स म आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे न स कने यहोरा जानकार गराइ छ ।

२.

सफा रश भएका उ मेदवारह को सफा रश प

(धनबहादुर डाँगी)
क युटर अपरे टर

यस कायालयबाट म त २०७६/12/11 गते 2:00 बजे प छ दईनेछ ।

(धमराज वल )
लेखापाल

(पदमबहादुर ख ी)
नायब सु बा

(दुगा साद पराजुल )
उपसिचव
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