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                      वैकि पक उ मेदवार  सफा रस स ब धी  सूचना 

सूचना नं.:-६०/२०७९-८०                                                म त :-२०७९/१२/०९ 
 

यस कायालयको व ापन नं. १६३०५ /०७६-७७ (आ.ज.) संयु  तथा एककृत पर ा णाल  अ तगत नेपाल शासन 

सेवा, सामा य शासन समूह, रा.प.अनं. तीय ेणी (अ ा.),ख रदार वा सो सरह पदमा यस कायालयको सूचना 

नं.२२/२०७९-८० म त २०७९।०६।१० को सूचना अनसुार नयिु का ला ग सफा रस भएका यो यता म नं. 

२(दईु)रोल नं. ८३००६३ का र जीत चौधर ले मा थ लो पद (ना.स.ु) मा नयिु  लई रमाना समेत भई जान ुभएको हदुा ँ

उ  पद र  रहेको भनी ी िज ला हलुाक कायालय दाचलुाको प.सं.२०७९/८० च.नं.२५३ म त २०७९/१२/०७ को 

प बाट अनरुोध भई आए अनसुार नजलाई सफा रश यो यता म सूची बाट हटाई लोक सेवा आयोग नयमावल ,२०७९ को 

नयम ४६ उप नयम १ को (घ)बमोिजम उपरो  व ापनको वैकि पक सूचीमा यो यता म नं.१(एक)मा रहेका देहाय 

बमोिजमका उ मेदवारलाई र  उ  पदमा वैकि पक सफा रस गन गर  म त २०७९/१२/०९ मा नणय भएकोले 

स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ । 

यो यता म सूची बाट हटाईएका उ मेदवारको ववरण 

सफा रश ग रएका वैकि पक उ मेदवारको ववरण 

वै.यो. .नं. रोल नं. 
उ मेदवारको नामथर 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 

नाम 

सफा रश 

पद,सेवा,समूह 

सफा रश ग रएको 

कायालय 

१. ८३१५९९ 
शा ती चौधर  
धनगढ -८,कैलाल  

लालबहादरु/भोजल  िजतवहादरु ख रदार/ ./सा. . 
ी िज ला हलुाक 

कायालय दाचलुा 
 

यो. .नं. रोल नं. 
उ मेदवारको नामथर 

ठेगाना   
बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 

नाम 

सफा रश भएको 

पद ,सेवा,समूह 

सफा रश ग रएको 

कायालय  

२. ८३००६३ 
र जीत चौधर   

जानक  -१,कैलाल  
बधुराम/सर वती रशमान ख रदार/ ./सा. .  

ी िज ला हलुाक 
कायालय दाचलुा 

 

................................... 
(खगे  साद भ ) 
न.कायालय मखु 

 

...................................  
(खेमराज जोशी ) 

ख रदार 


