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लिषर् : िर्ायनुक्रमानुसाि नलतजा प्रकालशत गरिएको बािे । 

  प्रस्  ु मिषयिा यस कायाालयको मिम  २०७८।०८।१४ ग े प्रकामश  सचूना बिोमिि मिम  २०७८।०९।०६ ग े 

संचालन भएको सुपिीिेक्षक, गर्क पदको मलमख  परीक्षािा  पमशल बिोमििका िर्ाानकु्रि अनसुार सफल हुन े

उम्िेदिारहरुलाई  पमशल अनुसारको मिम , सिय र स्थानिा हुने अन् रिा ाािा सक्कल प्रिार्-पत्रहरु मलई उपमस्थ  हुन 

िानकारी गराईन्छ । 

तपलशिः 

क. सुपेिीिेक्षक पद तर्य ः 

क्र.सं. िोि नं. उम्मेद्वािको नामथि ठेगाना कैलर्र्त 

१. S7 मबमन ा काकी दिक-४  

२. S9 भोि कुिारी खम िडा दिक-१०  

३. S10 िनुा खनाल दिक-१०  

४. S11 राोमह  थापा दिक-९  

 

सपुेरीिेक्षक पदको अन् रिा ाा मिम िः २०७८।०९।०८ ग े  

सियिः मबहान ८ बिे 

स्थानिः दिक नगरपामलका नगर कायापामलकाको कायाालय 

ख. गर्क पद तर्य ः 

क्र.सं. िोि नं. उम्मेद्वािको नामथि ठेगाना कैलर्र्त 

१. G6 अपार् अमिकारी दिक-५  

२. G7 अमशष न्यौपान े दिक-४  

३. G9 अमसि मबश्वकिाा दिक-४  

४. G21 कुशिु पौडेल दिक-२  

५. G30 िीबन चडुाल दिक-१  
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६. G33 मिकाराि पाठक दिक-४  

७. G34 मडकेन खड का  ाप्लेिङु-६  

८. G48 पिुा शाह दिक-७  

९. G59 बालकृष्र् लम्िेल दिक-३  

१०. G62 भिुन साकी दिक-७  

११. G63 िदन भण्डारी दिक-५  

१२. G66 रमि ा सापकोिा दिक-२  

१३. G68 रमबना बाह्रकोिी दिक-५  

१४. G70 रािन पाण्डे षडानन्द-१४  

१५. G71 रामिका खनाल दिक-५  

१६. G72 राि प्रसाद खम िडा दिक-८  

१७. G73 रर ा कोइराला दिक-१०  

१८. G74 रर ीका दिेकोिा दिक-१  

१९. G81 रोमह  थापा दिक-९  

२०. G82 लोकेन्र दिी दिक-२  

२१. G83 मिनोद बराल दिक-६  

२२. G90 सिुन मबष्ट दिक-६  

२३. G91 सिुन बुढाथोकी उदयपरु  

२४. G31 ज्ञानशे न्यौपान े दिक-१०  
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यज्ञराि मनरौला 

बररष्ठ प्रशासकीय अमिकृ  

 

 


