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वैकि पक उमेदवार सफा रस ग रएको सूचना  
सूचना नं. ५२/०७६-७७ 

सूचना कािशत म त:- २०७६/१२/०५ 
 लोक सेवा आयोग, जु ला कायालय, जु लाको व ापन नं. १५४०७/०७५-७६ (खुला), िश ा सेवा, िश ा 
शासन समूह, पाँचौ तह ( ा व धक), ा व धक सहायक पदमा यस कायालयको म त २०७६/११/१५ को सूचना नं.  

४१/०७६-७७ बमोिजम थायी नयुि का ला ग ी तातोपानी  गाउँपा लका, जु लामा सफा रस यो यता म नं. ३ ( तन) का 
उमेदवार राजे  पौडेलले लोक सेवा आयोग, वुटवल कायालयमा आफै उपि थत भई सो पदको सफा रस लन नस ने भनी 
म त २०७६/११/२९ गते दएको नवेदन लोक सेवा आयोग, वुटवल कायालयको च.नं. ८६३ म त २०७६/१२/०२  
को प  साथ ा  हुन आएकोले नजलाई उ  सफा रस सूचीको यो यता मबाट हटाई र  हनेु पदमा सोह  व ापनको 
बै.यो. .नं. १ मा रहेका देहायका उमेदवारलाई थायी नयुि का ला ग सफा रस गन गर   म त २०७६/१२/०५ मा 
नणय भएकोले  स बि धत सबैको जानकार का ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ ।   

यो यता मबाट हटाईएका उमेदवारको ववरण 

यो. .
नं. 

रोल नं. उ मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम सफा रस भएको 
कायालय 

३. ७३०९६१ राजे  पौडेल, 
िशतगंगा नगरपा लका ६, अघाखाँची 

भोजराज/ लला का सराम तातोपानी  गाउँपा लका, 
जु ला 

 

सफा रस ग रएको वैकि पक उमेदवारको ववरण  
वै.यो.

.नं 

रोल नं. उ मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम सफा रस ग रएको 
कायालय 

१. ७३०४७९ उमादेवी  उपा याय, 
कनकासु दर  गाउँपा लका ७, जु ला 

प शरण/प क या ल मी  तातोपानी  गाउँपा लका, 
जु ला 

 
 
     
 
  
 
     
 
  

  

 

(दुगा साद आचाय) 
नायब सु बा 

(रामकृ ण अ धकार ) 
न.कायालय मुख 

(ल मण संह ठकुर ) 
टा.नायब सु बा 


