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(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं
बैकल्पिक उम्मेदवावार ससफाररश सम्बन् स सनाना
सनाना नं. ३९।२07७-7८, समसत : २०७७।०८।१६

यस कायाालयको वव.नं. ११९१८।२०७5-७6(खुला) स्थानसय तह अन्तगात प्रशासन सेवा, लेखा समनह, तह िााँाौ,आ.ले.ि.

सहायक िदवामा यस कायाालयको सन.नं. ६९।२०७६-७७, समसत २०७६।०८।२९ को उम्मेदवावार ससफाररश सम्बन् स सनाना अनुसार

स्थायस सनयुल्िका लासग सलखु गाउाँिासलका, रामेछािमा ससफाररस भएका यो.क्र.नं. १०४ का िावातस ल्ि.सस.ले समसत २०७६।१०।२९
मा ददवानु भएको राल्िनामा २०७६।११।०१ दवाे ल्ख लागन हुने गरी राल्िनामा स्वसकृत भएकोले उल्पलल्खत ररि िदवामा सनयमानुसार

बैकल्पिक उम्मेदवावारलाई ससफाररश गरी िठाई ददवानु हुन भनस सलखु गाउाँिासलका, रामेछािको ा.नं. १४३, समसत २०७७।०८।०९ को
ित्र प्राप्त भएको र उल्पलल्खत वव.नं.को

बैकल्पिक योयतयताक्रम नं. २५ का प्रदवाीि िन्थसले यस कायाालयमा उिल्स्थत भई उल्पलल्खत

िदवामा सनयुल्ि नसलने भनस समसत २०७७।०८।१० मा गरे को सनवेदवान सनाखत गरे कोले सनिहरुको नाम क्रमश: योयतयताक्रम र
बैकल्पिक योयतयताक्रम सनासबाट हटाई सोही ववज्ञािनको बैकल्पिक योयतयता क्र.नं. २६ का नववन कु मार साहलाई स्थायस सनयुल्िका
लासग ससफाररश गने यस कायाालयको समसत २०७७।०८।१६ गते सनर्ाय भएकोले सम्बल्न् त सबैको िानकारीको लासग यो सनाना
प्रकाशन गररएको छ ।

योयतयता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवावारको वववरर् : यो.क्र.
नं.

१०४

रोल नम्बर
३१८२७७

उम्मेदवावारको नाम, थर र
ठे गाना

िावातस ल्ि.सस.,

छािवहले -३, गुपमस

बाबु/आमाको नाम
मोहलाल/बेलकुमारी

बािेको

ससफाररश भएको सेवा, समनह र

नाम

कायाालयको नाम
प्रशासन/लेखा

प्रसतमान

सलखु गाउाँ िासलका, रामेछाि

वैकल्पिक योयतयताक्रमबाट हटाईएका उम्मेदवावारको वववरर् : वै.यो.

क्र.नं.
२५

रोल नम्बर
३२२३०५

उम्मेदवावारको नाम, थर र ठे गाना
प्रदवाीि िन्थस,

ल्ाददवाका -९, अर्ााखााँास

बाबु/आमाको नाम

बािेको नाम

प्रेमनारायर्/लक्ष्मसकुमारी

छववलाल

ससफाररश गरीएका वैकल्पिक उम्मेदवावारको वववरर् : वै.यो.

क्र.नं.
२६

रोल नम्बर
३१८१५६

उम्मेदवावारको नाम, थर र ठे गाना
नववन कुमार साह,

मुल्खयािट्टस मुसहसनाया -१,

नुषा

बाबु/आमाको नाम
राम ान्र/सागरदवाे वस

बािेको
नाम

ज्ञानस

ससफाररश भएको सेवा, समनह
र कायाालयको नाम
प्रशासन/लेखा

सलखु गाउाँ िासलका, रामेछाि
.............................
(सुसनता शमाा)

शाखा अस कृत

