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बैकल्पिक उम्मेदवावार ससफाररश सम्बन् स सनाना 
सनाना नं. १८।२07७-7८, समसत : २०७७।०६।१४ 

     यस कायाालयको वव.नं. ११९१८।२०७5-७6(खलुा) स्थानसय तह अन्तगात प्रशासन सेवा, लेखा समनह, तह िााँाौ, आ.ले.ि. सहायक 
िदवामा यस कायाालयको सन.नं. ६९।२०७६-७७, समसत २०७६।०८।२९ ससफाररश सम्बन् स सनाना अनसुार स्थायस सनयलु्िका लासग 
तामाकोशस गाउाँिासलका, दवाोलखामा ससफाररस भएका यो.क्र.नं. ६० का सभुद्रा काकीले उपलेल्खत िदवामा सनयलु्ि नसलने भनस ल्िपला 
प्रशासन कायाालय, ाररकोट दवाोलखामा समसत २०७७।०६।१२ मा स्वयम ्उिल्स्थत भई गरेको सनाखत सनवेदवानको ददवाएको र उपलेल्खत िदवामा 
ससफाररश भएका उम्मेदवावार हालसम्म हाल्िर हनु नआएकोले सनयमानसुार बैकल्पिक उम्मेदवावार ससफाररश गरी िठाई ददवान ुहनु भनस तामाकोशस 
गाउाँिासलका, दवाोलखाको ा.नं. ६३०, समसत २०७७।०६।१२ को ित्र भएको साथै उपलेल्खत वव.नं., सेवा, समनह, तहको िदवाको बैकल्पिक 
योग्यताक्रम नं. १८ का तलुबहादवारु तामाङले ससफाररश नसलने भनस समसत २०७७।०६।१२ गते यस कायाालयमा स्वयम ् उिल्स्थत भई 
सनाखत गरेको हुाँदवाा सनिहरुको नाम क्रमश: योग्यताक्रम र बैकल्पिक योग्यताक्रम सनासबाट हटाई सोही ववज्ञािनको बैकल्पिक योग्यता 
क्र.नं. १९ का केशव ओलीलाई स्थायस सनयलु्िका लासग ससफाररश गने यस कायाालयको समसत २०७७।०६।१४ गते सनर्ाय भएकोले 
सम्बल्न् त सबैको िानकारीको लासग यो सनाना प्रकाशन गररएको छ । 

योग्यता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवावारको वववरर् : - 

यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर 

उम्मेदवावारको नाम, थर र 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समनह र 
कायाालयको नाम 

६० ३२२१६२ 
सभुद्रा काकी, 
भसमेश्वर -६, दवाोलखा 

गंगाबहादवारु/ओमकुमारी नैनाससंह 

प्रशासन/लेखा 
तामाकोशस गाउाँिासलका, दवाोलखा 

बैकल्पिक योग्यता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवावारको वववरर् : - 

वै. यो.क्र.नं.  रोल नम्बर उम्मेदवावारको नाम, थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम सम्भाव्य सेवा, समनह 

१८ ३२२२२० 
तलु बहादवारु तामाङ,  

मण्डनदेवाउिरु-१०, काभ्रिेलाञ्चोक 
ददवालबहादवारु/कान्छी ल्ितलाल 

प्रशासन, सामान्य 
प्रशासन/लेखा 

ससफाररश गरीएका वैकल्पिक उम्मेदवावारको वववरर् : - 

वै. 
यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर 

उम्मेदवावारको नाम, थर र 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समनह र 
कायाालयको नाम 

१९ ३१७५१८ 

केशव ओली, 
लादवाकु-८, दवाोलखा 

सभमबहादवारु/रास का गोविलाल 

प्रशासन/लेखा 
तामाकोशस गाउाँिासलका, दवाोलखा 

 
 ............................. 
 (ससुनता शमाा) 

 शाखा अस कृत 
 


