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(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं
सूचना नं. १२।07७-7८, समसत : २०७७।०५।2१

यस कायाालयको ववज्ञापन नं . 11९१९/07५-7६(मविला), स्थानीय ति अन्तगात प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूि,

पााँचौ ति, सिायक पदमा यस कायाालयको सू. नं ७०/07६-7७, समसत २०७६।०८।२९ को ससफाररश सम्बन्धी सूचना अनुसार
स्थायी सनयुक्तिका लासग मिाभारत गाउाँपासलका, काभ्रेपलाञ्चोकमा ससफाररश भएका यो.क्र.नं .2५ का सोसनया शमााले यस कायाालयमा
उपक्तस्थत भई सनयुक्ति नसलने भनी सनवेदन ददई सनाखत गरे को र मिाभारत गाउाँपासलका, काभ्रपलाञ्चोकको च.नं. 0९, समसत

207७/0४/1१ गतेको पत्र बमोक्तिम सनिलाई उि ससफाररश सूचीको योग्यताक्रमबाट िटाई ररि िुने पदमा सोिी ववज्ञापनको

बैकक्तपपक योग्यता क्र.नं .2 मा रिे का प्रसतभा बेपबासेलाई यस कायाालयबाट िानकारी गराउाँदा सनिले कासलका गाउाँपासलकाका
प्रशासवकय असधकृतको रोिबरमा ससफाररश पत्र नसलने भनी समसत 207७/०४/२८ गते सनवेदन ददई सनाखत गरे को िुाँदा सनिको
नाम बैकक्तपपक योग्यताक्रम सूचीबाट िटाई सोिी ववज्ञापन/सूचनाको बैकक्तपपक योग्यता क्र.नं . 3 का दे िायका उम्मेदवारलाई

स्थायी सनयुक्तिका लासग ससफाररश गने यस कायाालयको समसत २०७७।०५।२१ गतेको सनर्ाय भएकोले सम्बक्तन्धत सबैको
िानकारी लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

योग्यता क्रमबाट िटाईएका उम्मेदवारको वववरर् : यो.क्र.
नं.
२५

रोल नम्बर
३१६०४३

उम्मेदवारको नाम, थर र

बाबु/आमाको

बािेको

ठे गाना

नाम

नाम

रामकृष्र्/राधादे वी

योगनाथ

सोसनया शमाा,

काठमाडौ-१६, काठमाडौ

ससफाररश भएको सेवा, समूि र कायाालयको
नाम
प्रशासन/सामान्य प्रशासन

मिाभारत गाउाँ पासलका, काभ्रेपलाञ्चोक

योग्यता क्रमबाट िटाईएका वैकक्तपपक उम्मेदवारको वववरर् : वै.
यो.क्र.

रोल नम्बर

नं.
2

३११९२४

उम्मेदवारको नाम, थर र

बाबु/आमाको

बािेको

ठे गाना

नाम

नाम

प्रसतभा बेपबासे
क्तशतगंगा - ३, अर्ााखााँची

केदार/बसुन्धरा

रोमबिादुर

कैवफयत
ससफाररश नसलने भनी ददएको सनवेदनमा
सनाखत भएको

ससफाररश गररएका वैकक्तपपक उम्मेदवारको वववरर् : वै.
यो.क्र.

रोल नम्बर

नं.
३

31८६२०

उम्मेदवारको नाम, थर र

बाबु/आमाको

बािेको

ठे गाना

नाम

नाम

कृष्र्राि /कमला

केदारनाथ

सबन्दु वाग्ले

मनपाङ-८, तनिुाँ

ससफाररश भएको सेवा, समूि, पद र
कायाालयको नाम
प्रशासन/सामान्य प्रशासन
मिाभारत गाउाँ पासलका, काभ्रेपलाञ्चोक

.............................
(लक्ष्मीप्रसाद परािुली)
शाखा असधकृत

