
 

       

सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
           ufpF sfo{kflnsfsf] sfo{fno 

                          तेल्िोक, ताप्िेजङु 

 

पत्र िंख्या:- २०७५।७६                                                    १ नं. प्रदेश, नपेाि 

फोन नं. ०२१-६९६४९३,मो.नं. ९७४२६९१९४९, ९८६१९९११४४, ९८१७९८११७६;E-mail:sirijangharuralmunicipality@gmail.com 

Audio notice board:1618-021-696493; Website:sirijanghamun.gov.np 

 

         समसत:-२०७६-०३-०५ 
 

 

सिफाररि गररएको िम्बन्धमा। 
 

समसत २०७६/०२/३० मा प्रकाशन गररएको यि कायााियको विज्ञापन नं. ०४/०७५-०७६ अनिुार गणक 
(खलु्िा) पदको िासग छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको सिखखत, मौखखक तथा प्रयोगात्मक पररक्षाको अखन्तम 
नसतजा सनम्न अनिुार प्रकाखशत गररएको छ। 

 

सनम्न:- 
िफि उम्मेद्वारहरु: 
क्र.िं. नाम थर सिम्बोि नं. कैवफयत 

१ सििानाथ पौडेि ६२३  
२ िन्देश बढुाके्षत्री ६२५  

 

िैकखल्पक उम्मेद्वार: 
क्र.िं. नाम थर सिम्बोि नं. कैवफयत 

१ धन प्रिाद थापा ६२१  
 

नोट: िफि उम्मेद्वारहरुिे नसतजा प्रकाशन भएको समतीिे ७ ददन सभत्र कायााियमा कायाािय िमय सभत्र 
िम्पका  गनुा हनु। 

 
 
 

.............................................. 

छनौट तथा सिफाररि िसमती 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका 

गाउँ कायापासिकाको कायाािय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
           ufpF sfo{kflnsfsf] sfo{fno 

                          तेल्िोक, ताप्िेजङु 

 

पत्र िंख्या:- २०७५।७६                                                    १ नं. प्रदेश, नपेाि 

फोन नं. ०२१-६९६४९३,मो.नं. ९७४२६९१९४९, ९८६१९९११४४, ९८१७९८११७६;E-mail:sirijangharuralmunicipality@gmail.com 
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         समसत:-२०७६-०३-०५ 
 

 

सिफाररि गररएको िम्बन्धमा। 
 

समसत २०७६/०२/३० मा प्रकाशन गररएको यि कायााियको विज्ञापन नं. ०५/०७५-०७६ अनिुार गणक 
(मवहिा) पदको िासग छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको सिखखत, मौखखक तथा प्रयोगात्मक पररक्षाको अखन्तम 
नसतजा सनम्न अनिुार प्रकाखशत गररएको छ। 

 

सनम्न:- 
िफि उम्मेद्वार: 
क्र.िं. नाम थर सिम्बोि नं. कैवफयत 

१ विवििा दाहाि ६२६  
 

 

िैकखल्पक उम्मेद्वार: 
क्र.िं. नाम थर सिम्बोि नं. कैवफयत 

१ फूिमाया बस्नते ६१९  
 

 

 

नोट: िफि उम्मेद्वारिे नसतजा प्रकाशन भएको समतीिे ७ ददन सभत्र कायााियमा कायाािय िमय सभत्र िम्पका  
गनुा हनु। 

 
.............................................. 

छनौट तथा सिफाररि िसमती 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका 

गाउँ कायापासिकाको कायाािय 

 

 

  



 

       

सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
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                          तेल्िोक, ताप्िेजङु 

 

पत्र िंख्या:- २०७५।७६                                                    १ नं. प्रदेश, नपेाि 
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         समसत:-२०७६-०३-०५ 
 

 

सिफाररि गररएको िम्बन्धमा। 
 

समसत २०७६/०२/३० मा प्रकाशन गररएको यि कायााियको विज्ञापन नं. ०६/०७५-०७६ अनिुार गणक 
(आ.ज) पदको िासग छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको सिखखत, मौखखक तथा प्रयोगात्मक पररक्षाको अखन्तम 
नसतजा सनम्न अनिुार प्रकाखशत गररएको छ। 

 

सनम्न:- 
िफि उम्मेद्वार :- 
क्र.िं. नाम थर सिम्बोि नं. कैवफयत 

१ ज्ञान ुताखम्िङ ६२८  
 

 

नोट: िफि उम्मेद्वारिे नसतजा प्रकाशन भएको समतीिे ७ ददन सभत्र कायााियमा कायाािय िमय सभत्र िम्पका  
गनुा हनु। 

 
 
 

.............................................. 

छनौट तथा सिफाररि िसमती 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका 

गाउँ कायापासिकाको कायाािय 

 

 

 

  



 

       

सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
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                          तेल्िोक, ताप्िेजङु 

 

पत्र िंख्या:- २०७५।७६                                                    १ नं. प्रदेश, नपेाि 

फोन नं. ०२१-६९६४९३,मो.नं. ९७४२६९१९४९, ९८६१९९११४४, ९८१७९८११७६;E-mail:sirijangharuralmunicipality@gmail.com 

Audio notice board:1618-021-696493; Website:sirijanghamun.gov.np 

 

         समसत:-२०७६-०३-०५ 
 

 

सिफाररि गररएको िम्बन्धमा। 
 

समसत २०७६/०२/३० मा प्रकाशन गररएको यि कायााियको विज्ञापन नं. ०३/०७५-०७६ अनिुार 
िपुररिेक्षक पदको िासग छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको सिखखत, मौखखक तथा प्रयोगात्मक पररक्षाको अखन्तम 
नसतजा सनम्न अनिुार प्रकाखशत गररएको छ। 

 

सनम्न:- 
िफि उम्मेद्वार: 
क्र.िं. नाम थर सिम्बोि नं. कैवफयत 

१ िक्ष्मी प्रिाद भट्टराई ०१  
 

 

िैकखल्पक उम्मेद्वार: 
क्र.िं. नाम थर सिम्बोि नं. कैवफयत 

१ देिी प्रिाद पोखरेि ०२  
 

 

नोट: िफि उम्मेद्वारहरुिे नसतजा प्रकाशन भएको समतीिे ७ ददन सभत्र कायााियमा कायाािय िमय सभत्र 
िम्पका  गनुा हनु। 

 
 
 

.............................................. 

छनौट तथा सिफाररि िसमती 
सिरीजङ्घा गाउँपासिका 

गाउँ कायापासिकाको कायाािय 

 


