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(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं
बैकल्पिक उम्मेदवावार ससफाररश सम्बन् स सनाना
सनाना नं. २१।२07७-7८, समसत : २०७७।०६।१८

यस कायाालयको वव.नं. ११९२१।२०७5-७6(खुला) स्थानसय तह अन्तगात प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समनह,

तह ाौथो, सहायक िदवामा यस कायाालयको सन.नं. ७७।२०७६-७७, समसत २०७६।०९।२१ को ससफाररश सम्बन् स सनाना
ु गाउाँिासलका, दवाोलखामा ससफाररस भएका यो.क्र.नं. ५६ का मा वप्रसादवा ल्िसमरे उि
अनुसार स्थायस सनयुल्िका लासग शैलङ
िदवामा रही काया गना नसक्ने भनस ददवानु भएको स्वसकृत

राल्िनामा र ररि उि िदवामा बैकल्पिक उम्मेदवावार ससफाररश गरी

ु गाउाँिासलका, दवाोलखाको ा.नं. ३७०, समसत २०७७।०६।१४ को ित्र प्राप्त भएको र उपले ल्खत
िठाई ददवानुहन
ु भनस शैलङ
वव.नं., सेवा, समनह, तह, िदवाको वैकल्पिक योग्यताक्रम नं. ५ का सनरािन िैसस यस कायाालयको सनाना नं. १२९।०७६७७, समसत २०७७।०३।२५ को बैकल्पिक उम्मेदवावार ससफाररश सम्बन् स सुाना अनुसार स्थानसय तह अन्तगात प्रशासन

सेवा, सामान्य प्रशासन समनह, िााँाौ तह, सहायक िदवामा बैतेश्वर गाउाँिासलका, दवाोलखामा ससफाररश भएकोले सनिहरुको नाम

क्रमश: योग्यताक्रम र बैकल्पिक योग्यताक्रम सनासबाट हटाई सोही ववज्ञािनका बैकल्पिक योग्यता क्र.नं. ६ का सतलक

खत्रसलाई स्थायस सनयुल्िका लासग दवाे हाय बमोल्िम ससफाररश गने यस कायाालयको समसत २०७७।०६।१७ गते सनर्ाय
भएकोले सम्बल्न् त सबैको िानकारीको लासग यो सनाना प्रकाशन गररएको छ ।
योग्यताक्रमबाट हटाईएका उम्मेदवावारको वववरर् : यो.क्र.
नं.

५६

रोल नम्बर
३१७८०६

उम्मेदवावारको नाम, थर
र ठे गाना

मा वप्रसादवा ल्िसमरे ,
वाग्ला-७, गुपमस

बाबु/आमाको नाम
थानेश्वर/सतलादवाे वस

बािेको
नाम

ियभद्र

ससफाररश भएको सेवा, समनह र
कायाालयको नाम

प्रशासन/सामान्य प्रशासन

ु गाउाँिासलका, दवाोलखा
शैलङ

बैकल्पिक योग्यताक्रमबाट हटाईएका उम्मेदवावारको वववरर् : वै.यो.

क्र.नं.
५

रोल नम्बर
३१२४१७

उम्मेदवावारको नाम, थर
र ठे गाना

सनरािन िैसस,

ाौमाला-७, कैलाली

बाबु/आमाको नाम

बािेको नाम

रामप्रसादवा/अववसरा

तुलाराम

सम्भाव्य सेवा, समनह
प्रशासन, सामान्य
प्रशासन/लेखा

ससफाररश गररएका वैकल्पिक उम्मेदवावारको वववरर् : वै.यो.

क्र.नं.
६

रोल नम्बर
३१८८०८

उम्मेदवावारको नाम, थर
र ठे गाना

सतलक खत्रस,

कोटिहारी-१, रुकुम

बाबु/आमाको नाम
ररमबहादवाुर/नरे शा

बािेको
नाम

शससराम

ससफाररश भएको सेवा, समनह र
कायाालयको नाम

प्रशासन/सामान्य प्रशासन

ु गाउाँिासलका, दवाोलखा
शैलङ
.............................

(सुसनता शमाा)

शाखा अस कृत

