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बैकल्पिक उम्मेदवावार ससफाररश सम्बन् स सनाना 
सनाना नं. २८।२07७-7८, समसत : २०७७।०७।०४ 

        यस कायाालयको वव.नं. ११९१८।२०७5-७6(खलुा) स्थानसय तह अन्तगात प्रशासन सेवा, लेखा समनह, तह िााँाौ, आ.ले.ि. सहायक 
िदवामा यस कायाालयको सन.नं. १२२।२०७६-७७, समसत २०७७।०२।२६ को बैकल्पिक उम्मेदवावार ससफाररश सम्बन् स सनाना अनसुार 
स्थायस सनयलु्िका लासग बाह्रसबसे नगरिासलका, ससन् िुापाोकमा ससफाररश भएका बै.यो.क्र.नं. ७ का  नप्रसादवा िौडेल लोक सेवा आयोग 
केन्रीय कायाालयको सन.नं. ३९।०७७-७८, समसत २०७७।०६।०६ को बैकल्पिक उम्मेदवावार ससफाररश सम्बन् स सनाना अनसुार प्रशासन 
सेवा, सामान्य प्रशासन समनह, छैठौ तह, अस कृत िदवामा म्यागङ गाउाँिासलका, नवुाकोटमा ससफाररश भई रमाना भै गएकोले बैकल्पिक 
उम्मेदवावार ससफाररश गरी िठाई ददवान ुहनु भनस बाह्रसबसे नगरिासलका, ससन् िुापाोकको ा.नं. ९८१, समसत २०७७।०६।१४ को ित्र प्राप्त 
भएको र  उल्पलल्खत वव.नं., सेवा, समनहको बैकल्पिक योग्यताक्रम नं. २१ का झक्क अस कारीले लोक सेवा आयोग, सखेुत कायाालयका शाखा 
अस कृतको रोहवरमा २०७७।०७।०२ मा सनयल्ि नसलने भनस सनाखत गररददवान ु भएको हुाँदवाा उल्पलल्खत वव.नं. ११९१८।२०७5-
७6(खलुा) तफा का बैकल्पिक योग्यताक्रम नं. ७ र २१ का तिससलका उम्मेदवावारहरुलाई उि ववज्ञािनको बैकल्पिक योग्यताक्रमको सनल्ावाट 
हटाई यसरी ररि हनेु िदवामा सोही ववज्ञािनका बैकल्पिक योग्यताक्रम नं. २२ का कविल ज्ञवालीलाई स्थायस सनयलु्िका लासग देवाहाय बमोल्िम 
ससफाररश गने यस कायाालयको समसत २०७७।०७।०४ गते सनर्ाय भएकोले सम्बल्न् त सबैको िानकारीको लासग यो सनाना प्रकाशन  
गररएको छ । 

बैकल्पिक योग्यता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवावारको वववरर् : - 

बै.यो.
क्र.नं.  

रोल नम्बर 
उम्मेदवावारको नाम, थर र 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समनह र 
कायाालयको नाम 

७ ३२३१५३ 
 नप्रसादवा िौडेल, 
ितुलीबिार-८, स्याङ्िा 

गोविलाल/रेनकुादेवावस प्रमेलाल 
प्रशासन/लेखा 

बाह्रसबसे नगरिासलका, ससन् िुापाोक 
बैकल्पिक योग्यता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवावारको वववरर् : - 

बै.यो.
क्र.नं.  रोल नम्बर उम्मेदवावारको नाम, थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम सम्भाव्य सेवा, समनह 

२१ ३१५५७० झक्क अस कारी, 
भैरीकासलकाथमु-१, दैवालेख 

रामप्रसादवा/कौल्शला िोसगराम प्रशासन/सामान्य प्रशासन,लेखा 

ससफाररश गररएका 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 

२२ ३२०९०९ 
कविल ज्ञवाली, 
दवा ुराक्ष-५, रुिन्देवाही 

बालकृष्र्/िनर्ाकला सनत्यानन्दवा 
प्रशासन/लेखा 

बाह्रसबसे नगरिासलका, ससन् िुापाोक 

 

                                                                      (ससुनता शमाा) 
 शाखा अस कृत 

 
 


