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वैकल्पिक उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १२२/076-77, समसत : २०७७।०२।२६ 

यस कायाालयको वव.नं. ११9१८।०७5-७6(खुला) स्थानीय तह अन्तगात तिसीलमा उपलेल्खत सेवा, समूह, र िदको लासग प्रकाल्शत योग्यताक्रम तथा 
ससफाररश सू.नं. ६९।०७६-७७, समसत २०७6।८।२९ बाट स्थायी सनयलु्िको लासग ससफाररश भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरुले 
सनयमानसुार हाल्िर नभएको र सम्बल्न्धत सनकायले बैकल्पिक उम्मेदवार ससफाररश गरी ददनहुनु भनी माग गरेको हुाँदा सनि उम्मेदवारहरुको नाम मूल 
योग्यताक्रम सूचीबाट हटार्ा सो ररि स्थानमा सोही सूचनाको बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका देहायका उम्मेदवारहरुलार्ा स्थायी सनयलु्िका लासग 
ससफाररश गने समसत २०७७/०२/२६ गतेको सनर्ायानसुार सम्बल्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
योग्यता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारहरुको वववरर् : - 
यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर र ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समूह, िद र 
कायाालयको नाम 

िद ररि हनुकुो कारर् 

५२ ३१५८३३ 
मथरुा बिगारं् 
बखेुल-३, लसलतिरु 

मोिनाथ/टेककुमारी ददलनाथ 
आ.ले.ि सहायक, प्रशासन/लेखा 

बाह्रसबसे नगरिासलका, ससन्धिुापचोक 

व्यल्िगत कारर्ले 
ससफाररश नबझु्ने भनी 

सनाखत गरेको 

१२८ ३१५५०६ 
सररता आचाया 
माण्डवी-5, प्यठुान 

नवराि/माधवा घनश्याम आ.ले.ि सहायक, प्रशासन/लेखा 
शैलङु गाउाँिासलका, दोलखा 

घरायसी कारर्ले 
सनयलु्ि नसलने भनी 
सनाखत गरेको 

७८ ३२१२६५ 
खेमराि काफ्ले 

खयरमारा-४, महोत्तरी  मेघराि/िदमकुमारी केदारनाथ 

लेखा सहायक/लेखािाल, 
प्रशासन/लेखा 

सलसंखिुाखर गाउाँिासलका, 
ससन्धिुापचोक 

व्यल्िगत कारर्ले 
सनयलु्ि नसलने भनी 
सनाखत गरेको 

११८ ३२४३८७ 
रािन िोशी 
टोखा-३, काठमाडौं 

छत्रराि/गनुादेवी देवेन्रप्रसाद 
लेखा सहायक/लेखािाल, 

प्रशासन/लेखा 
शैलङु गाउाँिासलका, दोलखा 

सनयलु्ि सलन र्च्छुक 
नभएको भनी सनाखत 

गरेको 

१४५ ३२०९३२ 
ससिाना रार्ा 
सछनामख-ु६, भोििरु झकबहादरु/आशा िरु्ा 

सहायक, प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

मेलङु गाउाँिासलका, दोलखा 
रािीनामा स्वीकृत 

भएको 

ससफाररश गरीएका वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको वववरर् : - 

वै. 
यो.क्र.नं. 

रोल नम्बर 
उम्मेदवारको नाम, थर र 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समूह र कायाालयको 
नाम 

७ ३२३१५३ 
धनप्रसाद िौडेल 
ितुलीबिार - ८, स्याङिा 

गोविलाल/रेनकुादेवी प्रमेलाल 
आ.ले.ि सहायक, प्रशासन/लेखा 

बाह्रसबसे नगरिासलका, ससन्धिुापचोक 

८ ३२४२७६ 
कृष्र्प्रसाद शमाा 
बालाकोट - ६, िवात 

गोविलाल/कोविलादेवी तारािसत आ.ले.ि सहायक, प्रशासन/लेखा 
शैलङु गाउाँिासलका, दोलखा 

११ ३१६२८१ 
मोहनप्रसाद िाण्डे 

भगवती-८, अघााखााँची मल्र्राम/गौरीदेवी रववलाल 
लेखा सहायक/लेखािाल, प्रशासन/लेखा 
सलसंखिुाखर गाउाँिासलका, ससन्धिुापचोक 

१२ ३२४२५७ 
दामोदर िन्थी 
घसमर-३, गपुमी केशवराि/ववनकला ल्खमानन्द 

लेखा सहायक/लेखािाल, प्रशासन/लेखा 
शैलङु गाउाँिासलका, दोलखा 

१० ३१०३४५ 
ववक्रम ववश्वकमाा 
कुलङु-६, भोििरु समत्रबहादरु/ियदेवी धनवीर 

सहायक, प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

मेलङु गाउाँिासलका, दोलखा 
 

.............................. 
  (लक्ष्मीप्रसाद िरािलुी) 

     शाखा असधकृत 


