
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

प.स.ं: ०७५-७६ 

सचूना सखं्या:            मिम िः २०७५।०७।३० 

 

मसफारिश सम्बन्धी सूचना ! 

 

यस कायाालयको वि.नं. ६/०७५।७६ सहायक कम््यूटि अपिेटि पद माग संख्या ३ (तीन)को लावग यस 

कायाालयद्वारा वमवत २०७५।०५।३० मा प्रकावित विज्ञापनको वमवत २०७५।०६।१८ मा सञ्चावलत वलवित 

परीक्षामा सहभागी २१ मध्ये उतीर्ा ६ जना उम्मदेिारहरुको वमवत २०७५/०७/१५ मा वलइएको प्रयोगात्मक परीक्षा 

तथा अन्तिााताासमेतका आधारमा सफल उम्मदेिारहरुलाई वसफाररि गने पद पवूता सवमवतको वमवत २०७५/०७/३० 

को वनर्ायानसुार आम जानकारीका लावग यो सचूना प्रकािन गररएको छ ।  

 

योग्य ा 

क्रि िोल नं. नाि थि ठेगाना 

मसफारिश गरिएको कायाालय 

१ १७ 

वजत प्रसाद रोका 

मगर 

भमू े गापा ३ रुकुम 

(पिूा) 

भमू ेगाउँपावलका गाउँ कायापावलकाको 

कायाालय, िाबाङबगर रुकुम (पिूा) 

२ १९ वहरालाल टमटा 

वििरे्ी गापा १ रुकुम 

(पविम) 

भमू ेगाउँपावलका गाउँ कायापावलकाको 

कायाालय, िाबाङबगर रुकुम (पिूा) 

३ १ राम रोका मगर 

भमू ेगापा १ रुकुम 

(पिूा) 

भमू ेगाउँपावलका गाउँ कायापावलकाको 

कायाालय, िाबाङबगर रुकुम (पिूा) 

 

  



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

प.स.ं: ०७५-७६ 

सचूना सखं्या:            मिम िः २०७५।०७।३० 

 

मसफारिश सम्बन्धी सूचना ! 

 

 

यस कायाालयको वि.नं. ९/०७५।७६ करार अहेब अनिी (खोप) पद माग संख्या ५ (पाँच)का लावग यस 

कायाालयद्वारा वमवत २०७५।०५।३० मा प्रकावित विज्ञापनको वमवत २०७५।०६।१८ मा सञ्चावलत वलवित 

परीक्षामा सहभागी १८ मध्ये उतीर्ा १२ जना उम्मदेिारहरुको वमवत २०७५/०७/१५ मा वलइएको अन्तिााताा परीक्षा 

समतेका आधारमा दहेाय बमोवजम सफल उम्मदेिारहरुलाई वसफाररि गने पद पवूता सवमवतको वमवत २०७५/०७/३० 

को वनर्ायानसुार आम जानकारीका लावग यो सचूना प्रकािन गररएको छ ।  

 

योग्य ा क्रि िोल नं. नाि थि ठेगाना मसफारिश 

१ १२ अनपुा वि.क. भमू ेगा.पा. ९, रुकुम (पिूा) स्िाचौ चनुबाङ 

२ १० दामोदर िड्का वििरे्ी गापा ९ रुकुम (पविम) स्िाचौ काँडा 

३ १६ राजकुमारी बढुा भमू ेगा.पा. ६, रुकुम (पिूा) स्िाचौ महत 

४ १३ कौमती रोका भमू ेगा.पा. ९, रुकुम (पिूा) स्िाचौ वसमा 

५ ५ प्रविन पनु मगर भमू ेगा.पा.  ३, रुकुम (पिूा) स्िाचौ काँक्री 

 

बकैल्पिक 

योग्य ा क्रि िोल नं. नाि थि ठेगाना कैमफय  

१ ८ सपना बढुा मगर (घवता) पथुा उत्तरगगंा १०, रुकुम (पिूा)  

२ ३ वबमला पनु मगर पथुा उत्तरगगंा १२, रुकुम (पिूा)  

 

  



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

प.स.ं: ०७५-७६ 

सचूना सखं्या:            मिम िः २०७५।०७।३० 

 

मसफारिश सम्बन्धी सूचना ! 

 

 

यस कायाालयको वमवत २०७५।०६।०३ मा प्रकावित विज्ञापन नं. १०/०७५।७६ स्वयंसेवक अ.हे.ब. पद माग 

संख्या ३(तीन)को वमवत २०७५।०६।१८ मा सञ्चावलत वलवित परीक्षा उतीर्ा ३ जना उम्मदेिारहरुको वमवत 

२०७५/०७/१५ मा वलइएको अन्तिााताा परीक्षा समतेका आधारमा दहेाय बमोवजम सफल उम्मदेिारहरुलाई 

वसफाररि गने पद पवूता सवमवतको वमवत २०७५/०७/३० को वनर्ायानसुार आम जानकारीका लावग यो सचूना 

प्रकािन गररएको छ ।  

 

योग्य ा क्रि िोल नं नाि थि ठेगाना मसफारिश गरिएको कायाालय 

१ ४ विि कुमार बढुा भमू े३ सा.स्िा. के. झमु्लाबाङ 

२ २ प्रकाि वि.क. भमू े५ सा.स्िा. के. सेराबाङ 

३ ३ मदन कुमार बढुा मगर भमू े८ सा.स्िा. के. कुवचबाङ 

 

 

  



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

 

प.स.ं: ०७५-७६ 

सचूना सखं्या:            मिम िः २०७५।०७।३० 

 

मसफारिश सम्बन्धी सूचना ! 

 

यस कायाालयको वमवत २०७५।०६।०३ मा प्रकावित विज्ञापन नं. ११/०७५।७६ स्वयंसेवक अ.न.िी. पद माग 

संख्या १(एक)को वमवत २०७५।०६।१८ मा सञ्चावलत वलवित परीक्षामा सहभागी ४ मध्ये उतीर्ा ३ जना मध्ये 

सहभागी २ उम्मदेिारहरुको वमवत २०७५/०७/१५ मा वलइएको अन्तिााताा परीक्षा समेतका आधारमा दहेाय 

बमोवजम सफल उम्मदेिारहरुलाई वसफाररि गने पद पवूता सवमवतको वमवत २०७५/०७/३० को वनर्ायानसुार आम 

जानकारीका लावग यो सचूना प्रकािन गररएको छ ।  

 

क्र.सं. िोल नं. नाि थि ठेगाना मसफारिश गरिएको 

१ ३ सपना बढुा मगर पथुा उत्तरगगंा गापा १० रुकुम (पिूा) स्िास््य चौकी मोराबाङ 

 

बैकमपपक 

क्र.सं. िोल नं. नाि थि ठेगाना कैमफय  

१ ४ वसता िड्का मनुपा २ रुकुम (पविम) 
 

 



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

प.स.ं: ०७५-७६ 

सचूना सखं्या:            मिम िः २०७५।०७।३० 

 

मसफारिश सम्बन्धी सूचना ! 

 

यस कायाालयको वमवत २०७५।०४।१८ मा प्रकावित विज्ञापन नं. २/०७५।७६ स्वयंसेवक मशक्षक (िामव गमि ) 

पद माग संख्या १(एक)को वमवत २०७५।०५।२० मा सञ्चावलत वलवित परीक्षामा सहभागी १ मध्य ेउतीर्ा १ जना 

उम्मदेिारको उम्मदेिारहरुको वमवत २०७५/०७/१३ मा वलइएको अन्तिााताा परीक्षा समेतका आधारमा दहेाय 

बमोवजम सफल उम्मदेिारहरुलाई वसफाररि गने पद पवूता सवमवतको वमवत २०७५/०७/३० को वनर्ायानसुार आम 

जानकारीका लावग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । 

 

यो.क्र. रोल नं. नाम थर ठेगाना वसफाररि 

१ १ मान बहादरु रोकाय चौरजहारी नपा ९ रुकुम (पविम) श्री जनिवि मावि काँडा 

 

  



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

प.स.ं: ०७५-७६ 

सचूना सखं्या:            मिम िः २०७५।०७।३० 

 

मसफारिश सम्बन्धी सूचना ! 

 

यस कायाालयको वमवत २०७५।०४।१८ मा प्रकावित विज्ञापन नं. ३/०७५।७६ स्वयंसेवक मशक्षक (कम््यूटि) 

पद माग संख्या २(दईु) को वमवत २०७५।०५।२० मा सञ्चावलत वलवित परीक्षामा सहभागी ३ मध्य ेउतीर्ा ३ 

जनाको उम्मदेिारहरुको वमवत २०७५/०७/१३ मा वलइएको अन्तिााताा परीक्षा समतेका आधारमा दहेाय बमोवजम 

सफल उम्मदेिारहरुलाई वसफाररि गने पद पवूता सवमवतको वमवत २०७५/०७/३० को वनर्ायानुसार आम जानकारीका 

लावग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । 

 

योग्य ा क्रि िोल नं. नाि थि ठेगाना मसफारिश मवद्यालय 

१ १ वदलकुमारी पनु (बढुा मगर) भमू ेगापा ४ आ.वि. िाबाङ 

२ २ जनु कुमारी बढुा भमू ेगापा ६ आ.वि. महत 

 

बैकमपपक उम्िेदवाििः 

योग्य ा क्रि िोल नं. नाि थि ठेगाना कैमफय  

१ ३ सनुकुमारी बढुा मगर भमू ेगापा ६ 
 

 


