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उ ेदवार िसफा रस ग रएको सूचना 

सूचना नं. १४६/०७९-८०, िमित: २०७९/०८/१६ 
 

आयोगको िव ापन नं. ५५०/०७८-७९ (खुला), थानीय तह अ गत, चौथो तह ( ािविधक), इ जिनय रङ सेवा, 

सभ समूह, अिमन पदका लािग माग पद सङ् ा ३ (तीन) को िमित २०७९/०७/२२ गते िलइएको अ वातामा 

उप थत उ ेदवार सङ् ा ३ (तीन) को िल खत परी ा र अ वाता समेतको कुल ा ा को योगबाट देहाय 

बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले रोजाइको ाथिमकता मका आधारमा िमित २०७९/०८/१६ गतेको 

िनणयानुसार थायी िनयु को लािग िन  कायालयमा िसफा रस ग रएको होरा स त सबैको जानकारीको 

लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

िसफा रस यो ता म सूची : 
यो. 
म. 

नं. 

रोल 
नं. 

उ ेदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम िसफा रस ग रएको कायालय 

नाम, थर ठेगाना 

१ ६८८ स ोष राय कुम  
िमिथला-८, 
धनुषा 

अशोक राय कुम  िब े र राय कुम  
सुनकोशी गाउँपािलका, 

िस ुली 

२ २३८ गंगाराम िव  
मुिसकोट-१४, 

कुम पि म 
लोक बहादुर िव  करवीर िव  िवदुर नगरपािलका, नुवाकोट 

३ ४२७ िबजय बुढा 
सिनगाउँ-८, 
जु ा 

मनिवरे बुढा ध ज बुढा 
म ली नगरपािलका, 

रामेछाप 

अ थायी सूची : 
.सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ १२४ संजय कुमार यादव ल ण राय यादव िबहारी राय यादव 

२ १९० युवराज आचाय भरतराज आचाय र च  आचाय 

३ १६३ संदीप साद साह िशव नारायण साह तेली थागा साह 

४ १०६ िदल बहादुर बोहरा क ाडे बोहरा िवर िसंह बोहरा 

५ २६३ गंगा लाल े  सृि  कुमार े  कृ लाल े  
 

 

_____________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ ँ

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 

नोट :  
१. िसफा रस भएका उ ेदवारह को िसफा रस प  िमित २०७९/०८/२३ गते िदनको १०:०० बजे पिछ िदइने छ।  
२. यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  

गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७(सात) िदन पिछ अक  ७(सात) 
िदनस  आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेन सिकने होरा जानकारी 
गराइ छ।  

  


