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हे लो लोक से वा जु ला

वैकि पक उमेदवार सफा रस ग रएको सूचना ।
सूचना नं. ३३/०७६-७७
सूचना

कािशत म त:- २०७६/0९/१८

यस कायालयको व.नं. 15३५४/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल याय

सेव ा, सरकार वक ल

े णी (अ ा.) ख रदार वा सो सरह पदमा यस कायालयको म त २०७६/०६/०7 मा
अनु सार
उमे दवार

थायी नयु ि

का ला ग

ी एकलाल राना

बाजु राको नेपाल

समू ह, रा.प.अनं .

तय

कािशत सूचना नं. १८/०७६-७७

ी उ च सरकार वक ल कायालय, जु लामा सफा रस भएका यो यता म नं. 1 (एक) का

ी लोक सेवा आयोग, दपायल कायालय, डोट को सफा रस अनु सार

शासन सेवा, लेखा समू ह, पाँचौ तह, लेखा सहायक पदमा सफा रस भई

पदमा वैकि पक उमेदवार सफा रस ग र पठाई दन

ी हमाल गाउँ पा लका,

थायी नयुि

लई गएकोले उ

ी उ च सरकार वक ल कायालय, जु लाको प.सं . ०७६/७७, च. नं .

३३५, म त २०७६/०९/१८ को प वाट अनु रोध भई आएकोले लोक सेवा आयोग नयमावल , २०६७ को नयम ३४ को
उप नयम (१) (ख) बमोिजम म त २०७६/०६/०7 मा

कािशत सूचना नं. १८/०७६-७७ को यो यता मबाट नज

एकलाल रानालाई हटाइ सोह सूचनाको यो यता म अनु सार तप सलका वैकि पक उमेदवारलाइ

थायी नयु ि

का ला ग उ

कायालयमा सफा रस गन गर यस कायालयवाट म त २०७६/0९/1८ मा नणय भएकोले स बि धत सवैको जानकार को
ला ग यो सूचना

काशन ग रएको छ ।
तप सल:

वै.यो. .नं

रोल नं .

१

७३००८२

उमेदवारको नाम, थर र ठे गाना
सुरज था

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

रामदयाल/शोभा

बैजनाथ

बाँसगढ -४, ब दया

(दु गा साद आचाय)
नायब सु बा

(नारायण साद अयाल)
उपसिचव

