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वैकि पक उ मेदवार िसफा रस स व धी सचूना 
सचूना नं.  २०३ /०७९-०८०¸ िमित २०७९/११/२८ 

 

 

यस आयोगको िव.न.ं ५३३/०७८-७९ (खलुा), इि जिनय रङ  सेवा, िसिभल समूह, पाँचौ तह, सव-इि जिनयर पदमा आयोगको सचूना नं 
१९३/०७८-७९, िमित २०७९/०३/२० को उ मेदवार िसफा रस स ब धी सूचना अनसुार थायी िनयुि का लािग ह रनास गाउँपािलका, 
याङ्जामा िसफा रस भएका उ मेदवार िदपक साउद (यो यता म नं २५, रोल न ं५८१७) अ य  िसफा रस भई थायी िनयुि  समेत िलएकोल े

िनजको थानमा वैकि पक उ मेदवार िसफा रस ग रिदनुहन भनी ह रनास गाउँपािलका, याङ्जा च.न.ं २००४, िमित २०७९/११/१९  को 
प बाट लेखी आएकोले िनजलाई उ  िसफा रस सचूीको यो यता मबाट हटाई र  हने सो पदमा सोही िव ापन/सचूनाको  वकैि पक 
यो यता म न ं६  मा रहकेा उ मेदवारलाई थायी िनयुि का लािग ह रनास गाउँपािलका, याङ्जामा िसफा रस गन गरी िमित २०७९/११/२६ 
मा िनणय भएको यहोरा स बि धत  सबैको जानकारीको लािग यो सचूना कािशत ग रएको  छ ।  

 

यो यता मबाट हटाइएका उ मेदवारको िववरण 

यो. 
.नं. 

रोल नं. 
उ मेदवारको 
नाम थर 

ठेगाना बाब ु बाजे 
िसफा रस सवेा/समूह/पद िसफा रस भएको 

थानीय तह 

२५ ५८१७ िदपक साउद 
गोदावरी-७, 
कैलाली 

धम िसंह िदघा 
इि जिनय रङ / िसिभल 
/ सव-इि जिनयर 

ह रनास 
गाउँपािलका 

 
 

िसफा रस ग रएका वैकि पक उ मेदवारको िववरण 
 

वै.यो. .न.ं रोल नं. 
उ मेदवारको 
नाम थर 

ठेगाना बाब ु बाजे िसफा रस सवेा/समहू/पद 
िसफा रस भएको 
थानीय  

तह 

६ ३२७३ 
राजशे कुमार 
यादव 

मनरा िससवा -४, 
महो री 

उमेश ह रन दन 
इि जिनय रङ / िसिभल 
/ सव-इि जिनयर 

ह रनास 
गाउँपािलका 

  


