
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
मोराबाङ, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश,नेपाि 

सचूना न ं.              मिम िः २०७५।०६।२९ 

मिमि  परीक्षाको नम जा प्रकाशन 

यस कायाालयको विविन्न विवििा प्रकाविि सचूना अनसुार दहेाय बिोवििको पदहरुको छनौटका लावि िएको वलविि 

परीक्षािा उिीर्ा उम्िदेिारहरुको नािािली क्रिाङ्कका आधारिा सम्बवन्धि सबैको िानकारीका लावि यो सचूना 

प्रकािन िररएको छ । सफल उम्िदेिारहरुलाई िोवकएको विवििा िोवकएको सियिन्दा १ घण्टा अिाि ैआफ्नो सक्कल 

प्रिार्पत्र सवहि िाउँ कायापावलकाको कायाालयिा उपवथिि हुन सििे िानकारी िराइन्छ ।  

 पदः 
सहायक कम्प्यूटर 
अपरेटर माग संखयाः ३ वि.नं. ६/०७५-७६ 

क्र.सं

. 

रोि 

नं. नाि थर ठेगाना 

नम 

जा प्रयोगात्िक परीक्षा 

१ १६ करर् बढुा ििर ििू े४ रुकुि (पिूा) Pass 

२०७५/०७/१४ वबहान ११ 

बिे 

२ १७ विि प्रसाद रोका ििर ििू े३ रुकुि (पिूा) Pass 

२०७५/०७/१४ वबहान ११ 

बिे 

३ १३ वदलकुिारी पनु (बढुा ििर) ििू े४ रुकुि (पिूा) Pass 

२०७५/०७/१४ वबहान ११ 

बिे 

४ २० पलवसङ िनाल 

बाँवफकोट ९ रुकुि 

(पविि) Pass 

२०७५/०७/१४ वबहान ११ 

बिे 

५ १ राि रोका ििर ििू े१ रुकुि (पिूा) Pass 

२०७५/०७/१४ वबहान ११ 

बिे 

६ १९ वहरालाल टिटा वत्रिेर्ी १ रुकुि (पविि) Pass 

२०७५/०७/१४ वबहान ११ 

बिे 

 

 

 

संयोजक 

पदपूम ि समिम  

  



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
मोराबाङ, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश,नेपाि 

 

सचूना न ं.              मिम िः २०७५।०६।२९ 

मिमि  परीक्षाको नम जा प्रकाशन 

यस कायाालयको विविन्न विवििा प्रकाविि सचूना अनसुार दहेाय बिोवििको पदहरुको छनौटका लावि िएको वलविि 

परीक्षािा उिीर्ा उम्िदेिारहरुको नािािली क्रिाङ्कका आधारिा सम्बवन्धि सबैको िानकारीका लावि यो सचूना 

प्रकािन िररएको छ । सफल उम्िदेिारहरुलाई िोवकएको विवििा िोवकएको सियिन्दा १ घण्टा अिाि ैआफ्नो सक्कल 

प्रिार्पत्र सवहि िाउँ कायापावलकाको कायाालयिा उपवथिि हुन सििे िानकारी िराइन्छ ।  

पदः स्ियंसेिक शिक्षक (मावि गणित) वि.नं.  मागः १  

रोल नं. नाम थर ठेगाना नततजा अन्तिााताा शमतत समय 
१ िान बहादरु रोकाय 

 
Pass २०७५/०७/१३ वदउँसो १ बिे 

 

पदः स्िंसेिक शिक्षक (कम्प्यूटर)  वि.नं.  मागः २ 
रोल नं. नाम थर ठेगाना नततजा अन्तिााताा शमतत समय 

२ िनुकुिारी बढुा ििू े६ Pass २०७५/०७/१३ वदउँसो २ बिे 

१ वदलकुिारी पनु (बढुा ििर) ििू े४ Pass २०७५/०७/१३ वदउँसो २ बिे 

३ सनु कुिारी बढुा ििर ििू े६ Pass २०७५/०७/१३ वदउँसो २ बिे 

 

 

 

संयोजक 

पदपूम ि समिम  

  



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
मोराबाङ, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश,नेपाि 

 

सचूना न ं.          मिम िः २०७५।०६।२८ 

मसफाररश सम्बन्धी सचूना  

यस कायाालयको विवि २०७५।०४।२३ को सचूना अनसुार दहेाय बिोवििको पदहरुका लावि िएको विवि 

२०७५।०६।१८ िा िएको अन्ििाािािा परीक्षािा प्राप्त िरेको प्राप्ताङ्क सििेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारिा देहाय 

बिोवििको योग्यिाक्रि कायि हुन आएको हुदँा पदपवूिा सविविको वनर्ायानसुार सम्बवन्धि सबैको िानकारीका लावि 

यो सचूना प्रकािन िररएको छ । 

क) पदिः कायाििय सहयोगी      शे्रणीिः शे्रणी मिमहन 

िाग पद संख्या १ 

अन्निाि ाििा सहभागी ८ 

 

मसफाररश योग्य ाक्रििः 

क्र.सं. रोि नं. उम्िेदिारको नाि थर ठेगाना मसफाररश भएको कायाििय कैमफय  

१ ७ मोहोन शसहं बुढा मगर भूमे ४ ४  नं. िडा कायाालय काँडा  

 

बैकमपपक उम्िेदिारिः 

क्र.सं. रोि नं. उम्िेदिारको नाि थर ठेगाना कैमफय  

१ ८ शमना बुढा मगर भूमे ४  

 

  



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
मोराबाङ, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश,नेपाि 

सचूना न ं.          मिम िः २०७५।०६।२८ 

मसफाररश सम्बन्धी सचूना  

यस कायाालयको विवि २०७५।०४।२३ को सचूना अनसुार दहेाय बिोवििको पदहरुका लावि िएको विवि 

२०७५।०६।१९ िा िएको अन्ििाािािा परीक्षािा प्राप्त िरेको प्राप्ताङ्क सििेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारिा देहाय 

बिोवििको योग्यिाक्रि कायि हुन आएको हुदँा पदपवूिा सविविको वनर्ायानसुार सम्बवन्धि सबैको िानकारीका लावि 

यो सचूना प्रकािन िररएको छ । 

क) पदिः पािे, बगैचे      शे्रणीिः शे्रणी मिमहन 

िाग पद संख्या २ 

अन्निाि ाििा सहभागी ४ 

 

मसफाररश योग्य ाक्रििः 

क्र.सं. रोि नं. उम्िेदिारको नाि थर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि कैमफय  

१ ४ लशलता िली भूमे ९    

२ २ तेज बहादरु रोका भूमे २    

 

बैकमपपक उम्िेदिारिः 

क्र.सं. रोि नं. उम्िेदिारको नाि थर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ५ बबजय पुन  मगर भूमे ३   

२ ६ पूिा बहादरु सुनार भूमे ७   

 

 

  



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
मोराबाङ, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश,नेपाि 

सचूना न ं.              मिम िः २०७५।०६।२५ 

मिमि  परीक्षाको नम जा प्रकाशन 

यस कायाालयको विविन्न विवििा प्रकाविि सचूना अनसुार देहाय बिोवििको पदहरुको छनौटका लावि विवि 

२०७५/०६/१८ ििे िएको वलविि परीक्षािा उिीर्ा उम्िदेिारहरुको नािािली क्रिाङ्कका आधारिा सम्बवन्धि 

सबैको िानकारीका लावि यो सचूना प्रकािन िररएको छ । सफल उम्िदेिारहरुलाई िोवकएको विवििा िोवकएको 

सियिन्दा १ घण्टा अिािै आफ्नो सक्कल प्रिार्पत्र सवहि िाउँ कायापावलकाको कायाालयिा उपवथिि हुन सििे 

िानकारी िराइन्छ ।  

पदः करार अनमी/अहेब (खोप) वि.नं. ९/०७५-७६ मागः ५ 

रोल नं. नाम थर ठेगाना नततजा अन्तिााताा शमतत समय 
३ वबिला पनु ििर पिुा उत्तरिंिा १२ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

४ विष्र् ुकुिार बढुा ििर ििू े६ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

५ प्रविन पनु ििर ििू े३ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

६ रविला िड्का (िली) ििू े८ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

७ सनुकुिारी घविा ििू े२ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

८ सपना बढुा ििर (घविा) पिुा उत्तरिंिा १० Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

१० दािोदर िड्का वत्रिेर्ी िापा ९ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

११ रविना रोका ििर ििू े३ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

१२ अनपुा वि.क. चनुबाङ ९ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

१३ कौििी रोका ििू े९ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

१६ रािकुिारी बढुा ििू े६ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

१७ कवििा पनु ििर ििू े९ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो १२ बिे 

 

पदः स्ियंसेिक अहेब  वि.नं. १०/०७५-७६ मागः ३ 
रोल नं. नाम थर ठेगाना नततजा अन्तिााताा शमतत समय 

४ विि कुिार बढुा ििू े३ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो २ बिे 

२ प्रकाि वि.क. ििू े५ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो २ बिे 

३ िदन कुिार बढुा ििर ििू े८ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो २ बिे 

 



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
मोराबाङ, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश,नेपाि 

 

पदः स्िंसेिक अनमी  वि.नं. ११/०७५-७६ मागः १ 
रोल नं. नाम थर ठेगाना नततजा अन्तिााताा शमतत समय 

२ कावन्िदेिी पनु ििर ििू े८ कोिाा Pass २०७५/०७/११ वदउँसो ३ बिे 

३ सपना बढुा ििर पिुा उत्तरिंिा १० Pass २०७५/०७/११ वदउँसो ३ बिे 

४ वसिा िड्का िनुपा २ Pass २०७५/०७/११ वदउँसो ३ बिे 

 

 

 

संयोजक 

पदपूम ि समिम  

 


