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लिलित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धमा 

नलतजा प्रकाशन लमलतिः- २०७५/०९/१५ 

लिि ुगाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र्सम, ओििढुुंगाको दहेार्का लिज्ञापनमा ििुा प्रलतर्ोलगताद्वारा लिइएको लिलित 

परीक्षामा सलम्मलित उम्मदे्वारहरु मध्रे्  िर्ायनकु्रमानसुार दहेार्का रोि नम्बर तथा नाम थर भएका  उम्मेद्वार उत्तीर्य भई प्रर्ोगात्मक परीक्षर् 

तथा अन्तिायतायको िालग छनौट भएको व्र्होरा सम्िलन्धत सबैको जानकारीको िालग र्ो सचूना प्रकाशन गररएको छ । अन्तिायताय लदन 

आउँदा सक्कि प्रमार्पत्रहरु र प्रिशेपत्र लिई तोलकएको समर् भन्दा १ (एक) घण्टा अगािै लिि ुगाउँपालिकाको कार्ायिर्मा उपलथथत 

हुन ुपनछे । अन्तिायतायको लदन साियजलनक लिदा पनय गएमा पलन उक्त कार्यक्रम र्थाित सञ्चािन हुनछे । 

१ 

लि.प. 

सञ्चालित 

लमलतिः- २०७५/०९/१३   

माग पद सुंख्र्ा 

१ 

 पदिः- सब-ईलञ्जलनर्र   लि.प. मा सलम्मलित सुंख्र्ािः- २ 

 लि. न. ०२-०१ (०७५/७६)   अन्तिायतायको िालग छनौट सुंख्र्ा ० 

 उपर्युक्त विज्ञापनमा अन्तिाुताुको लावि कय नै पवन उम्मेद्वार छनौट नभएको । 

        

२ 

लि.प. 

सञ्चालित 

लमलतिः- २०७५/०९/१३   

माग पद सुंख्र्ा 

१ 

 पदिः- अ. सब-ईलञ्जलनर्र   लि.प. मा सलम्मलित सुंख्र्ािः- ३ 

 लिज्ञापन नुं. ०२-०२ (०७५/७६)   अन्तिायतायको िालग छनौट सुंख्र्ा १ 

 अन्तिाुताुको लावि छनौट उम्मेद्वारको वििरण 

 ब.क्र.नुं. 

रोि 

नुं. उम्मेद्वारको नाम बािकुो नाम बाजेको नाम 

 १ १४८ सन्तोष धमिा दीघयराज ईच्छाराम 

 अन्तिाुताु वमवत र समर्ः- २०७५/९/२६, विउँसो ११:०० बजे 

        

३ 

लि.प. 

सञ्चालित 

लमलतिः- २०७५/०९/१४ र १५   

माग पद सुंख्र्ा 

४ 

 पदिः- 

प्रशासन तथा िेिा 

सहार्क   

लि.प. मा सलम्मलित सुंख्र्ािः- 

३० 

 लिज्ञापन नुं. ०२-०३ (०७५/७६)   अन्तिायतायको िालग छनौट सुंख्र्ा ४ 

 अन्तिाुताुको लावि छनौट उम्मेद्वारको वििरण 
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 ब.क्र.नुं. 

रोि 

नुं. उम्मेद्वारको नाम बािकुो नाम बाजेको नाम 

 १ १२२ तेजकुमारी गौतम मोहन कुमार कृष्र् बहादरु 

 २ ७४ नलिन तामाङ गोपाि शेर बहादरु 

 ३ ७५ पद्मा पौडेि ईन्र बहादरु चन्र प्रसाद 

 ४ १०२ लिमिा भट्टराई (गौतम) बिराम िक्ष्मी प्रसाद 

 कम््र्यटर वसप परीक्षण वमवत र समर्ः- २०७५/९/२८, विहान ०८:०० बजे 

 अन्तिाुताु वमवत र समर्ः- २०७५/९/२८, विउँसो १२:०० बजे 

        

४ 

लि.प. 

सञ्चालित 

लमलतिः- २०७५/०९/१३   

माग पद सुंख्र्ा 

१ 

 पदिः- ल्र्ाि अलसथटेन्ट   लि.प. मा सलम्मलित सुंख्र्ािः- २ 

 लिज्ञापन नुं. ०२-०४ (०७५/७६)   अन्तिायतायको िालग छनौट सुंख्र्ा ० 

 उपर्युक्त विज्ञापनमा अन्तिाुताुको लावि कय नै पवन उम्मेद्वार छनौट नभएको । 

        

५ 

लि.प. 

सञ्चालित 

लमलतिः- २०७५/०९/१३   

माग पद सुंख्र्ा 

४ 

 पदिः- अ.न.मी. / अ.ह.ेि.   लि.प. मा सलम्मलित सुंख्र्ािः- ८ 

 लिज्ञापन नुं. ०२-०५ (०७५/७६)   अन्तिायतायको िालग छनौट सुंख्र्ा २ 

 अन्तिाुताुको लावि छनौट उम्मेद्वारको वििरण 

 ब.क्र.नुं. 

रोि 

नुं. उम्मेद्वारको नाम बािकुो नाम बाजेको नाम 

 १ ३८ उमेश कुमार ित्री िोज बहादरु गर्शे बहादरु 

 २ ५ एलिसा काकी रघलुिर  बिराम 

 अन्तिाुताु वमवत र समर्ः- २०७५/९/२६, विउँसो १०:०० बजे 

        

६ 

लि.प. 

सञ्चालित 

लमलतिः- २०७५/०९/१३   

माग पद सुंख्र्ा 

३ 

 पदिः- अ.न.मी.    लि.प. मा सलम्मलित सुंख्र्ािः- ७ 
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 लिज्ञापन नुं. ०२-०६ (०७५/७६)   अन्तिायतायको िालग छनौट सुंख्र्ा ४ 

 अन्तिाुताुको लावि छनौट उम्मेद्वारको वििरण 

 ब.क्र.नुं. 

रोि 

नुं. उम्मेद्वारको नाम बािकुो नाम बाजेको नाम 

 १ २ एलिसा काकी रघलुिर  बिराम 

 २ १०४ चन्रािती िुइटेि लभम प्रसाद लत्रभनुाथ 

 ३ ९५ ममता तामाङ लडल्िी बहादरु हरीमान 

 ४ ५९ साधना रुपाचा सनुिुार शुंकर बि बहादरु 

 अन्तिाुताु वमवत र समर्ः- २०७५/९/२८, विउँसो २:३० बजे 

        

७ 

लि.प. 

सञ्चालित 

लमलतिः- २०७५/०९/१३   

माग पद सुंख्र्ा 

१ 

 पदिः- ना.प.से.प्रा   लि.प. मा सलम्मलित सुंख्र्ािः- १४ 

 लिज्ञापन नुं. ०२-०७ (०७५/७६)   अन्तिायतायको िालग छनौट सुंख्र्ा ४ 

 अन्तिाुताुको लावि छनौट उम्मेद्वारको वििरण 

 ब.क्र.नुं. 

रोि 

नुं. उम्मेद्वारको नाम बािकुो नाम बाजेको नाम 

 १ ५१ अलनता श्रेष्ठ बेद बहादरु मान बहादरु 

 २ २१ नलमयिा प्रधान राजेन्र मोहन बहादरु 

 ३ १० प्रलिन ढकाि लिि प्रसाद चेत प्रसाद 

 ४ ९० मलनता थापा मगर सलम कुमार कृलतमान 

 अन्तिाुताु वमवत र समर्ः- २०७५/९/२६, विउँसो १२:०० बजे 

८ 

लि.प. 

सञ्चालित 

लमलतिः- २०७५/०९/१४   

माग पद सुंख्र्ा 

५ 

 पदिः- पालिका प्रहरी   लि.प. मा सलम्मलित सुंख्र्ािः- १५ 

 लिज्ञापन नुं. ०२-०८ (०७५/७६)   अन्तिायतायको िालग छनौट सुंख्र्ा ८ 

 अन्तिाुताुको लावि छनौट उम्मेद्वारको वििरण 

 ब.क्र.नुं. 

रोि 

नुं. उम्मेद्वारको नाम बािकुो नाम बाजेको नाम 
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 १ ८३ अनजु रोका भिुन पहिमान 

 २ ६३ आलशष पौडेि सोम केशर 

 ३ ११० केलिराज तामाङ चन्र धन 

 ४ ३० नलिन कुमार भजेुि मोहन   

 ५ १४६ भिुन बथनते रामचन्र िड्ग 

 ६ ११४ राजन लि.क. दगुाय तुिराम 

 ७ १७७ िोककृष्र् श्रेष्ठ लिि चन्र 

 ८ १३५ सागर जगुं ित्री छत्र दि 

 अन्तिाुताु वमवत र समर्ः- २०७५/९/२६, विउँसो ०२:०० बजे 

        

९ 

लि.प. 

सञ्चालित 

लमलतिः- २०७५/०९/१५   

माग पद सुंख्र्ा 

११ 

 पदिः- कार्ायिर् सहर्ोगी   लि.प. मा सलम्मलित सुंख्र्ािः- ६३ 

 लिज्ञापन नुं. ०२-०९ (०७५/७६)   अन्तिायतायको िालग छनौट सुंख्र्ा २३ 

 अन्तिाुताुको लावि छनौट उम्मेद्वारको वििरण 

 ब.क्र.नुं. 

रोि 

नुं. उम्मेद्वारको नाम बािकुो नाम बाजेको नाम 

 १ १५९ कल्पना थापा मगर सोम बहादरु कुि बहादरु 

 २ ११२ कलिराज िड्का कर्य बहादरु तोरर्  

 ३ १४१ कर्य बहादरु मदुिे ईन्र बहादरु दि बहादरु 

 ४ १२७ कल्र्ार् दाहाि डोर प्रसाद लदिाकर 

 ५ १७६ कुमार भण्डारी नर बहादरु टेक बहादरु 

 ६ १६५ कुि बहादरु िालमछान े घन बहादरु परु्य बहादरु 

 ७ ५२ लगता काकी मुंग्राती चेत बहादरु छत्र बहादरु 

 ८ १५१ लगता श्रेष्ठ टेक बहादरु मन बहादरु 

 ९ ४२ गोपाि श्रेष्ठ केरमान मानकाजी 

 १० १२९ डम्िर बहादरु लिष्ट एक बहादरु डम्िर बहादरु 

 ११ १०९ लडल्िी सागर भट्टराई िगेन्र प्रसाद हमेसागर 

 १२ १३२ दिे कृष्र् लघलमरे मदन लटका प्रसाद 
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 १३ १०८ लनरुता कालिकोटे िड्ग बहादरु मान बहादरु 

 १४ १७४ रलि कटिाि छत्र बहादरु िेक बहादरु 

 १५ ७३ राम कुमार पौडेि भोज बहादरु पदम बहादरु 

 १६ ५६ राम कृष्र् श्रेष्ठ िक्ष्मर् बहादरु   

 १७ ४६ रुपा कटिाि कृष्र् बहादरु लभम बहादरु 

 १८ १५८ िक्ष्मी लमजार रनमान लिष्र् ु

 १९ ८८ िोक कुमारी तामाङ जर् बहादरु टुल्कुमान 

 २० १२६ शान्ता चौिागाई टुंक प्रसाद नन्दिाि 

 २१ ६८ सागर तामाङ लिमान सरुलिर 

 २२ ६७ सलुमत्रा ढुुंगेि पे्रम बहादरु पदम िाि 

 २३ ३९ सुंलगता िड्का रामकृष्र् राम बहादरु 

      

   

 

अ
न्त

ि
ाुत

ाु 

क्र.स.  लमलत र समर् 

   १-८ सम्म २०७५/९/२७, लबहान ०८:०० बजे 

   ९-१६ सम्म 

२०७५/९/२७, लबहान ११:०० बजे 

  

   १७-२३ सम्म २०७५/९/२७, लदउँसो ०१:०० बजे 

 

१०. स्िीपर (वि.न. ०२-१०-०७५/७६) पिको अन्तिाुताुको वमवत २०७५/०९/२८ िते विउँसो २ बजे िेवि हुने व्र्होरा 

सम्बवन्ित सबैको     जानकारीको लावि अनयरोि िररन्छ । 

 

अिितारु्ः 

गाउँपालिका प्रमिुको सलचिािर् 


