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असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

वैकसपपक उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं. १६६/०७८-०७९¸ समसत २०७९/०२/२५ 
 

 

यस आयोगको वव.नं. ५१७/०७८-७९ (मविला), कृवि सेवा, भेटेररनरी समिू, चौथो ति, नायब पश ुस्वास््य प्राववविक पदमा यस 

आयोगको सचूना नं ११२/०७८-७९, वमवत २०७९/०१/२२ को उम्मेदवार वसफाररस सम्बन्िी सचूना अनसुार स्थायी वनयवुिका लावग ऋविङ 

गाउँपावलका, गाउँ कायापावलकाको कायाालय, तनि मँा वसफाररस भएका यो.क्र.नं ४, रोल नं ७२४ का उम्मेदवार  प्रवबता अविकारी आयोगको 

वव.नं. १३३/०७८-७९ (खलुा) कृवि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूि, पाँचौ ति, पश ुसेवा प्राववविक पदमा वसफाररस भएकोले वव.नं. ५१७/०७८-

७९ (मविला), कृवि सेवा, भेटेररनरी समिू, चौथो ति, नायब पश ुस्वास््य प्राववविक पदमा वसफाररस भएको कायाालयमा वनयवुि नवलएको 

ि दँा वनजको स्थानमा वैकवपपक सचूीमा रिकेा उम्मेदवारलाई वसफाररस गररवदनिु न भनी ऋविङ गाउँपावलका, गाउँ कायापावलकाको कायाालय, 

तनि कँो च.नं १२९०, वमवत २०७९/०२/१७ को पत्रबाट लेवख आएको एवं सोिी ववज्ञापनको वैकवपपक योग्यताक्रम नं. १, रोल नं. ३६८५ का 

उम्मेदवार सवुनता बढुाथोकी समेत आयोगको वव.नं. ५१९/०७८-७९ (मविला), कृवि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समिू, चौथो ति, नायब पश ु

सेवा प्राववविक पदमा वसफाररस भई स्थायी वनयवुि समेत वलएकोले वनजिरुलाई उि वसफाररस सचूी एवं वैकवपपक सचूीको योग्यताक्रमबाट 

िटाई ररि ि ने सो पदमा सोिी ववज्ञापन/सचूनाको  वैकवपपक योग्यताक्रम नं २ मा रिकेा दिेायका उम्मेदवारलाई स्थायी वनयवुिका लावग 

वसफाररस गने  वमवत २०७९/०२/२५ गतेको वनर्ायानसुार सम्बवन्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावशत गररएको छ । 
 

योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवारको सववरण 
 

यो. क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम 

थर 
ठेगाना बाब ु बारे् ससफाररस भएको स्थानीय तह 

खलुा ४ 724 प्रवबता अविकारी,  पोखरा-१६, कास्की ववष्र् ु वपतपृ्रसाद 

ऋविङ्ग गाउँपावलका, 

गाउँ कायापावलकाको कायाालय, तनि  ँ

वैकवपपक १ 3685 सवुनता बढुाथोकी  शारदा-१, सपयान आइते िररलाल   

 
 

ससफाररस गररएका वैकसपपक उम्मेदवारको सववरण 

वै.यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाब ु बारे् ससफाररस भएको स्थानीय तह 

२ 1243 वबन्द ुकुमारी अविकारी वीरेन्रनगर-४, सखुेत अमरराज  ठाकुर प्रसाद  
ऋविङ्ग गाउँपावलका, 

गाउँ कायापावलकाको कायाालय, तनि  ँ
 

  


