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वैकि पक उ मेदवारलाइ थायी नयुि का ला ग सफा रश ग रएको सूचना । 
सूचना नं. ५८/०७५-७६ 

सूचना कािशत म त:-२०७५/०९/२७ 
 यस कायालयको व.नं. १५१५५/०७४-७५ (खुला) ए ककृत तथा संयु  पर ा णाल  अनुसार रा.प.अनं. 

तय ेणी (अ ा.) सह-लेखापाल पदमा यस कायालयबाट म त २०७५/०८/१५ गते कािशत सूचना नं. 
४४/०७५-७६ अनुसार थायी नय ुि का ला ग िज ला शासन कायालय, कालकोटमा सफा रश भई कोष तथा लेखा 
नय क कायालय, काल कोटमा थायी नयुि  हुनभएका यो यता म नं. ०३ (तीन) रो नं ३७१४१५ का उ मेदवार 
ी शाि त साद रे मी पचालझरना गाउँपा लका गाउँ कायापा लकाको कायालय रा नाकोट, कालकोटमा लिखत 

रािजनामा पेश गर  रािजनामा वीकृती भएको यहोरा साथै कोष तथा लेखा नय क कायालय, काल कोटको प.सं. 
०७५/०७६ च.नं. २०६ म त २०७५/०९/२६ को प वाट सह-लेखापाल पद र  भएको जानकार को प  ा  
भएकोले नजलाई यस कायालयको सफा रस सूचनावाट हटाई सोह  सूचनाको यो यता म अनुसार देहायका वैकि पक 
उ मेदवारलाइ थायी नयुि का ला ग न न कायालयमा सफा रश गन गर  यस कायालयको म त २०७५/०९/२७ 
मा नणय भएकोले स बि धत सवैको जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ ।  

यो यता मबाट हटाईएका उ मेदवारको ववरण 

यो. .
नं. 

रोल नं. उ मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

सफा रश ग रएको कायालय 

०३ ३७१४१५ शाि त साद रे मी 
जबुटा-०२, सुखत 

द साद/मैनासरा मो तराम िज ला शासन कायालय, 
काल कोटले तोके बमोिजम 

 

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

.नं 

रोल नं. उ मेदवारको नाम थर 
र ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम सफा रश ग रएको कायालय 

०१ ३७१४८८ सरस बुढा 
ड ल चौर-०३, जु ला 

तुलबहादुर/स  यदेवी छ वलाल कोष तथा लेखा नय क 
कायालय, काल कोट 

 
 
     
 
  

  

( वजय गौतम) 
न.कायालय मुख 


