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हे लो लोक से वा जु ला

वैकि पक उमेदवार सफा रस ग रएको सूचना
सूचना नं. ५०/०७६-७७
सूचना
सामा य

कािशत म त:- २०७६/१२/०२

लोक सेवा आयोग, जु ला कायालय, जु लाको व ापन नं. १५३५९/०७५-७६ (खुला) अनु सार नेपाल
शासन/लेखा समू ह, पाँ चौ तह (अ ा.), सहायक/आ.ले.प. सहायक पदमा

को सूचना नं.

२४/०७६-७७ बमोिजम

का लकोटमा सफा रस यो यता म नं.

थायी नयु ि

यस कायालयको म त २०७६/०९/०५

का ला ग ख याड गाउँ पा लका, मु ग ु र नरह रनाथ गाउँ पा लका,

मश: ३२ र २४ का न वन चौलागाइ र मुनबहादु र शाहले यस कायालयमा आफै

उपि थत भई सो पदको सफा रस लन नस ने भ न नवेदन दएकोले नजह लाई उ
हटाई र

हु ने पदमा सोह

सफा रस गन गर

ग रएको छ ।

शासन सेवा,

सफा रस सू चीको यो यता मबाट

व ापनको बै.यो. .नं. १ र २ मा रहेका दे हायका उमेदवारलाई

म त २०७६/१२/०२ मा नणय भएकोले

थायी नयुि

स बि धत सबैको जानकार का ला ग यो सूचना

का ला ग
काशन

यो यता मबाट हटाईएका उमेदवारको ववरण
यो. .

रोल नं.

३२

७३००५१

२४

७३०४०३

नं.

उ मेदवारको नाम थर

बाब ु/आमाको नाम

बाजेको

सफा रस भएको

सफा रस भएको

न वन चौलागाइ

गोकुलान द/मा लका

लोचन

सा. .

ख याड गाउँ पा लका,

म ु नबहादु र शाह

जोरा संग/तु नकला

आ.ले.प.

नरह रनाथ गाउँ पा लका,

र ठे गाना

च.ना.न.पा.-४, जु ला
हमा गा.पा.-५, जु ला

नाम

रणदल

समूह

थानीय तह
मु ग ु

का लकोट

सफा रस ग रएको वैकि पक उ मेदवारको ववरण
वै.यो.

रोल नं.

१

७३०२१५

.नं

उ मेदवारको नाम थर
र ठे गाना

वरे

बोहरा

बाब ु/आमाको नाम
ह रकृ ण/ह रकला

बाजेको
नाम

िशवच

सफा रस भएको

सफा रस ग रएको

सा. .

ख याड गाउँ पा लका,

समूह

च.ना.न.पा.-८, जु ला
२

७३०५१८

(ल मण सं ह ठकुर )
टा.नायब सु बा

भमराज रोकाय

संजा गा.पा.-१, ज ु ला

थानीय तह
मु ग ु

रतनबहादु र/चखु ल

क नजीत

(दु गा साद आचाय)
नायब सु बा

आ.ले.प.

नरह रनाथ गाउँ पा लका,
का लकोट

(रामकृ ण अ धकार )
न.कायालय

मु ख

