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  ककशोि जोशी           पदम ओझा 
(असिकृत छैटौँ)                (असिकृत सातौँ) 

 

वैकल्पपक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्िी सूचना  

सूचना नं. 295/०७९-८० समसत २०७९/१०/२० 

आयोगको सब.नं. 228/२०७७-78 (खलुा),  सहायकस्ति पााँचौ तह प्रशासन सेवा, लेखा समूह, 
लेखापाल पदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस भएको समसतले एक वर्ासभत्र रिक्त भएको तपल्शलका 
पदमा सोकह सब.नं. का वैकल्पपक योग्यताक्रमका उम्मेदवािलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम 
ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत २०७९/१०/२० गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोि छ । 

तपल्शल 

सब.नं. २28/०७७-०७८ (खलुा), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको कवविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम पद रिक्त हनुाको कािर् 

1 5208 सिोज गोपाल 
सड.सी. बागचौि-1,सपयान 

डम्बि बहादिु 
सड.सी. 

खमुिाज 
डााँगी ससफारिस सलन नआएको । 

13 5881 संजीव प्रसाद 
यादव गौि-1, िौतहट ससतािाम िाय 

यादव 
कवशनुदयाल 
िाय यादव ससफारिस सलन नआएको । 

14 3473 िमा लाल शमाा िापा-8, जमु्ला कृष्र्भक्त ओम नाथ ससफारिस सलन नआएको । 
 

देहाय 

सब.नं. 228/०७७-०७८ (खलुा), ससफारिस गरिएका वैकल्पपक उम्मेदवािको कवविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस भएको कायाालय 

2 3600 मनोज सबेुदी 
वीिेन्रनगि-3 
ल्चतवन 

पदम प्रसाद 
सवेुदी 

पशपुती 
प्रसाद सवेुदी 

खैिहनी नगिपासलका, ल्चतवन 

3 5731 समनु्र न्यौपान े
फुकोट-7, 
कासलकोट 

कवशाखि 
न्यौपान े

जयमल्र् 
न्यौपान े

सूयागढी गाउाँपासलका, 
नवुाकोट 

4 7534 
सिेुन्र िाज 
खसतवडा 

जब्दी-6, सलााही 
यवुािाज 
खसतवडा 

िामेश्वि 
खसतवडा 

मेलम्ची नगिपासलका, 
ससन्िपुापचोक 
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वैकल्पपक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्िी सूचना  

सूचना नं. 296/०७९-८० समसत २०७९/१०/२० 

आयोगको सब.नं. 551-552/२०७8-०७9 (खलुा-मकहला),  सहायकस्ति चौथो तह (प्राकवसिक), 
इल्न्जसनयरिङ सेवा, सससभल समूह, अससषे्टन्ट सब इल्न्जसनयि पदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस भएको 
समसतले एक वर्ासभत्र रिक्त भएको तपल्शलका पदमा सोकह सब.नं. का वैकल्पपक योग्यताक्रमका 
उम्मेदवािलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत 
२०७९/१०/२० गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोि छ । 

तपल्शल 

सब.नं. 551-552/०७8-०७९ (खलुा/मकहला) योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको कवविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बाजेको नाम पद रिक्त हनुाको कािर् 

21 (खलुा) 340 िसबन मल्र् साह 
गंजभवानीपिु-7, 
बािा 

हिेन्र प्र. बैिनाथ प्र. िाल्जनामा ल्स्वकृत गिाएको 

10 
(मकहला) 

2325 सनमाला कुमाल चौिजहािी-5, रुकुम कुल ब. गोिे िाल्जनामा ल्स्वकृत गिाएको 

मकहला बै. 
१ 

2075 जनु ुिोकाया ससम्कोट-6, हमु्ला टेक ब. सवुर्ा अन्यत्र समान पदमा 
ससफारिस भएको । 

मकहला 
बै.2 

2943 ससनता सिताल गठुीचौि-5, जमु्ला कवष्र् ु लक्ष्मी अन्यत्र समान पदमा 
ससफारिस भएको । 

देहाय 

सब.नं. 551-552/०७8-०७९ (खलुा/मकहला) ससफारिस गरिएका वैकल्पपक उम्मेदवािको कवविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम 
ससफारिस भएको 

कायाालय 
2 

(खलुा) 
2386 ससुनल कुमाि शमाा 

लोहािपट्टी-2 
महोत्तिी 

बैज ठाकुि बडही 
मक्शिुन ठाकुि 
बडही 

ज्वालामखुी 
गााँउपासलका िाददङ 

3 
(मकहला) 

778 कपंकी कुमािी गरुडा-8, िौतहट नन्द साह बासनयााँ 
भागवत साह 
बासनयााँ 

ज्वालामखुी 
गााँउपासलका िाददङ 

 

            

  ककशोि जोशी           पदम ओझा 
(असिकृत छैटौँ)                (असिकृत सातौँ) 
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