ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
उम्भेदवाय मसपारयस सम्फन्धी सच
ू ना
सूचना नॊ. १० मभर्त २०७२। ०४। २९
मस नगयऩालरकाको बफ. नॊ. १।०७१।०७२ (खर
ु ा) अनुसाय नेऩार इञ्जज सेवा अधधकृत स्तय छै टौ तह

इञ्जजर्नमय ऩदको भाग ऩद सॊख्मा
उऩस्थित उम्भेदर्ाय

१ (एक) का रागग मभर्त २०७२। ०४। २४ गते लरइएको अन्तर्ाातााभा

२ (दइु ि) भध्मे लरखित ऩयीऺा , अन्तर्ााताा तिा शैक्षऺक मोग्मता सभेतको अॊकका

आधायभा दे हाम फभोस्जभ मोग्मताक्रभ कामभ हुन आएकोरे थिामी ननमुस्ततको रागग ननम्न अनुसायको
ननकामभा लसपारयस गने ननर्ाम बएकोरे सम्फस्न्धत सफैको जानकायीको रागग मो सच
ू ना प्रकाशन गरयएको
छ ।

मोग्मताक्रभ सच
ू ी:
मो.क्र. योर. नॊ

उम्भेदवायको नाभ¸थय

नॊ

ठे गाना

१

४

बफभर यजजन काकी

फै.मो. योर नॊ उम्भेदवायको नाभ

……………………
सदथम—सगचर्

र्नकाम
फेनी नगयऩालरका फेनी¸म्माग्दी

फाफु / आभाको नाभ

फाजेको नाभ

शालरजा—३, ऩर्ात

ऩूर्ह
ा रय/झयी

दे र्ीनायामर्

……………………………
सदथम

फरफहादयु

मसपारयस गरयएको

ठे गाना

क्र.

जीर्न ये ग्भी

ददरफहादयु /झरक
कुभायी

फैकञ्पऩक मोग्मताक्रभ सूची:

२३

फाजेको नाभ

नाभ

फाबफमाचौय—१, म्माग्दी

१

फाफु / आभाको

…………………………
सदथम

……………………………
अध्मऺ

ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
उम्भेदवाय मसपारयस सम्फन्धी सच
ू ना
सूचना नॊ. ११ मभर्त २०७२। ०४। २९
मस नगयऩालरकाको

बफ. नॊ. २।०७१।०७२ (खर
ु ा)

अनुसाय

नेऩार इञ्जज सेवा

बफञ्पडङ् एण्ड

आर्किटे क्ट सभूह ऩाॉचौं तह सव-इञ्जजर्नमय ऩदको भाग ऩद सॊख्मा १ (एक) का रागग मभर्त २०७२। ०४।

२४ गते लरइएको अन्तर्ाातााभा उऩस्थित उम्भेदर्ाय ५ (ऩाॉच) भध्मे लरखित ऩयीऺा , अन्तर्ााताा तिा शैक्षऺक
मोग्मता सभेतको अॊकका आधायभा दे हाम फभोस्जभ मोग्मताक्रभ कामभ हुन आएकोरे थिामी ननमुस्ततको
रागग ननम्न अनुसायको ननकामभा लसपारयस गने ननर्ाम बएकोरे सम्फस्न्धत सफैको जानकायीको रागग मो
सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।

मोग्मताक्रभ सच
ू ी:
मो.क्र. योर. नॊ

उम्भेदवायको नाभ¸थय

नॊ
१

ठे गाना
५२२

फाफु / आभाको

फाजेको नाभ

बेषयाज/शोबा

गॊगायाभ

मसपारयस गरयएको

नाभ

हरय आचामि

र्नकाम
फेनी नगयऩालरका
फेनी¸म्माग्दी

केरुङ्गा-२, अर्ाािाॉची

फैकञ्पऩक मोग्मताक्रभ सूची:

फै.मो. योर नॊ उम्भेदवायको नाभ

ठे गाना

फाफु / आभाको नाभ

फाजेको नाभ

दर
ु ङ्
ुा ग-५, ऩर्ात

केशर्नायामर्/कृष्र्कुभायी

नायामर्दत्त

क्र.
१

५२३

……………………
सदथम—सगचर्

बफनोद रयजार

……………………………
सदथम

…………………………
सदथम

……………………………
अध्मऺ

ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
उम्भेदवाय मसपारयस सम्फन्धी सूचना
सूचना नॊ. १२ मभर्त २०७२। ०४। २९
मस नगयऩालरकाको बफ. नॊ. ४।०७१।०७२ (खर
ु ा) अनुसाय प्रशासन सेवा सहामकस्तय ऩाॉचौ (ना.स.ु वा

सो सयह) ऩदको भाग ऩद सॊख्मा
उऩस्थित उम्भेदर्ाय ४

२ (दइु ि) का रागग

मभर्त २०७२। ०४। २६ गते लरइएको अन्तर्ाातााभा

(चाय) भध्मे लरखित ऩयीऺा , कम््मूटय सीऩ ऩयीऺर् , अन्तर्ााताा तिा शैक्षऺक

मोग्मता सभेतको अॊकका आधायभा दे हाम फभोस्जभ मोग्मताक्रभ कामभ हुन आएकोरे थिामी ननमुस्ततको
रागग ननम्न अनुसायको ननकामभा लसपारयस गने ननर्ाम बएकोरे सम्फस्न्धत सफैको जानकायीको रागग मो
सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।

मोग्मताक्रभ सूची:
मो.क्र. योर. नॊ

उम्भेदवायको नाभ¸थय

फाफु / आभाको

फाजेको नाभ

डडरकुभायी शभाि

चड
ु ाभखर्/लररार्ती

ऩुरुषोत्तभ

फेनी नगयऩालरका

सञ्न्दऩ शभाि

सेतर
ु ार/ऻानकुभायी

डडरायाभ

फेनी नगयऩालरका

नॊ
१
२

ठे गाना
२०३९
२१४३

मसपारयस गरयएको

नाभ

दर
ु ङ्
ुा ग-८, ऩर्ात

र्नकाम

फा.न.ऩा.-११, फागरुङ

फैकञ्पऩक मोग्मताक्रभ सूची:

फै.मो. योर नॊ उम्भेदवायको नाभ
२२०९

……………………
सदथम—सगचर्

कृष्र्प्रसाद सर्
ु ेदी

फाफु / आभाको नाभ

फाजेको नाभ

अिङ्
ुा गे-३, म्माग्दी

गॊगादत्त/बीभकुभायी

फारकृष्र्

……………………………
सदथम

फेनी¸म्माग्दी

ठे गाना

क्र.
१

फेनी¸म्माग्दी

…………………………
सदथम

……………………………
अध्मऺ

ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
उम्भेदवाय मसपारयस सम्फन्धी सूचना
सच
ू ना नॊ. १३ मभर्त २०७२। ०४। २९
मस नगयऩालरकाको बफ. नॊ. ४।०७१।०७२ (भहहरा) अनुसाय प्रशासन सेवा सहामकस्तय ऩाॉचौ (ना.सु.

वा सो सयह) ऩदको भाग ऩद सॊख्मा १ (एक) का रागग मभर्त २०७२। ०४। २६ गते लरइएको अन्तर्ाातााभा
उऩस्थित उम्भेदर्ाय ४

(चाय) भध्मे लरखित ऩयीऺा , कम््मूटय सीऩ ऩयीऺर् , अन्तर्ााताा तिा शैक्षऺक

मोग्मता सभेतको अॊकका आधायभा दे हाम फभोस्जभ मोग्मताक्रभ कामभ हुन आएकोरे थिामी ननमुस्ततको
रागग ननम्न अनुसायको ननकामभा लसपारयस गने ननर्ाम बएकोरे सम्फस्न्धत सफैको जानकायीको रागग मो
सच
ू ना प्रकाशन गरयएको छ ।

मोग्मताक्रभ सूची:
मो.क्र. योर. नॊ

उम्भेदवायको नाभ¸थय

नॊ
१

ठे गाना
२०५२

शोबादे वी शभाि

फैकञ्पऩक मोग्मताक्रभ सच
ू ी:

फै.मो. योर नॊ उम्भेदवायको नाभ

……………………
सदथम—सगचर्

प्रबा शभाा

िडानन्द

र्नकाम
फेनी नगयऩालरका
फेनी¸म्माग्दी

फाफु / आभाको नाभ

फाजेको नाभ

लसॊगा-६, म्माग्दी

कपऩरभर्ी/फारदे र्ी

दटकायाभ

……………………………
सदथम

बततप्रसाद/बर
ु ादे र्ी

मसपारयस गरयएको

ठे गाना

क्र.

२१६६

फाजेको नाभ

नाभ

दर
ु ङ्
ुा ग-८, ऩर्ात

१

फाफु / आभाको

…………………………
सदथम

……………………………
अध्मऺ

ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
एकभष्ु ट मोग्मताक्रभ सगू च
सच
ू ना नॊ. १४ / ०७१-०७२ लभनत २०७२ । ०४। २९
मस कामाारमको बफ.नॊ. ४ /०७१-०७२ (िर
ु ा, भदहरा), प्रशासन सेर्ा सहामकथतय ऩाॉचौ तह ना.सु. र्ा

सो सयह ऩदको रागग लभनत २०७२।०४।२९ गते ननमुस्त्तका रागी लसपारयश बएका उम्भेदर्ायहरुरे प्रा्त

गये को कुर प्रा्ताॊकको आधायभा यहे को एकभुष्ट मोग्मताक्रभको सूची लभनत २०७२।०४।२९ को ननर्ामानुसाय
सम्फस्न्धत सफैको जानकायीको रागग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।
ए.मो.

योर नॊ.

उम्भेदर्ायको नाभ य

लसपारयस

ठे गाना

गरयएको बफ.नॊ.

क्र.नॊ.
१.
२.

३.

२०३९
२१४३
२०५२

……………………
सदथम—सगचर्

सभूह

(िर
ु ा य सभार्ेशी)

डडरकुभायी शभाि

४ । ०७१-०७२

सञ्न्दऩ शभाि

४ । ०७१-०७२

िुरा

४ । ०७१-०७२

भदहरा

दर
ु ङ्
ुा ग-८, ऩर्ात

फा.न.ऩा.-११, फागरुङ
शोबादे वी शभाि

दर
ु ङ्
ुा ग-८, ऩर्ात

……………………………
सदथम

िुरा

…………………………
सदथम

कैफपमत

……………………………
अध्मऺ

ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
उम्भेदवाय मसपारयस सम्फन्धी सूचना
सच
ू ना नॊ. १५ मभर्त २०७२। ०४। २९
मस नगयऩालरकाको बफ. नॊ. ५।०७१-०७२ (खर
ु ा) अनस
ु ाय प्रशासन सेवा सहामकस्तय चौथो (खरयदाय

वा सो सयह) ऩदको भाग ऩद सॊख्मा

३ (तीन) का रागग

मभर्त २०७२। ०४। २७ य २८

गते लरइएको

अन्तर्ाातााभा उऩस्थित उम्भेदर्ाय ७ (सात) भध्मे लरखित ऩयीऺा , कम््मूटय सीऩ ऩयीऺर् , अन्तर्ााताा तिा
शैक्षऺक मोग्मता सभेतको अॊकका आधायभा दे हाम फभोस्जभ मोग्मताक्रभ कामभ हुन आएकोरे थिामी
ननमुस्ततको रागग ननम्न अनुसायको ननकामभा लसपारयस गने ननर्ाम बएकोरे सम्फस्न्धत सफैको
जानकायीको रागग मो सच
ू ना प्रकाशन गरयएको छ ।

मोग्मताक्रभ सूची:
मो.क्र. योर. नॊ

उम्भेदवायको नाभ¸थय

नॊ
१

ठे गाना
२६७६

फाफु / आभाको

फाजेको नाभ

मसपारयस गरयएको

पर्ष्र्ुप्रसाद/हरयकरा

कराधय

फेनी नगयऩालरका

धनञ्जम/उलभारा

भोहदत्त

फेनी नगयऩालरका

कृष्र्प्रसाद/दहयाकुभायी

अस्ग्नधय

फेनी नगयऩालरका

नाभ

प्रर्तभादे वी शभाि

र्नकाम

दे पर्थिान-९, ऩर्ात
२
३

२६०४
२७४०

सुर्नता गैये ऩौडेर

ऩैमुऩाटा-१, फागरुङ
यभेश ऩौडेर

ऩकुर्ा-१, ऩर्ात

फैकञ्पऩक मोग्मताक्रभ सूची:

फै.मो. योर नॊ उम्भेदवायको नाभ
२५५०

……………………
सदथम—सगचर्

नर्याज सुर्ेदी

फेनी¸म्माग्दी

फाफु / आभाको नाभ

फाजेको नाभ

र्तान–९, म्माग्दी

डण्डऩार्ी/दहयाकुभायी

ऋपषयाभ

……………………………
सदथम

फेनी¸म्माग्दी

ठे गाना

क्र.
१

फेनी¸म्माग्दी

…………………………
सदथम

……………………………
अध्मऺ

ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
उम्भेदवाय मसपारयस सम्फन्धी सूचना
सच
ू ना नॊ. १६ मभर्त २०७२। ०४। २९
मस नगयऩालरकाको

बफ. नॊ. ५।०७१।०७२ (भहहरा)

अनुसाय

प्रशासन सेवा सहामकस्तय चौथो

(खरयदाय वा सो सयह) ऩदको भाग ऩद सॊख्मा १ (एक) का रागग मभर्त २०७२। ०४। २७ य २८ गते लरइएको
अन्तर्ाातााभा उऩस्थित उम्भेदर्ाय ७ (सात) भध्मे लरखित ऩयीऺा , कम््मूटय सीऩ ऩयीऺर् , अन्तर्ााताा तिा
शैक्षऺक मोग्मता सभेतको अॊकका आधायभा दे हाम फभोस्जभ मोग्मताक्रभ कामभ हुन आएकोरे थिामी
ननमुस्ततको रागग ननम्न अनुसायको ननकामभा लसपारयस गने ननर्ाम बएकोरे सम्फस्न्धत सफैको
जानकायीको रागग मो सच
ू ना प्रकाशन गरयएको छ ।

मोग्मताक्रभ सूची:
मो.क्र. योर. नॊ
नॊ
१

उम्भेदवायको नाभ¸थय फाफु / आभाको नाभ फाजेको नाभ

मसपारयस गरयएको

ठे गाना

२८६९

सयस्वती ढकार

भोहनप्रसाद/ऩपर्त्रादे र्ी

शलशधय

पाऩयिभ
ु -७, थमाङ्जा

फैकञ्पऩक मोग्मताक्रभ सच
ू ी:

फै.मो. योर नॊ उम्भेदवायको नाभ
२८१३

……………………
सदथम—सगचर्

ननभारा सुर्ेदी

फेनी¸म्माग्दी

फाफु / आभाको नाभ

फाजेको नाभ

ऩात्रेिेत-१, म्माग्दी

गिरार/नैनाकुभायी

श्रीकृष्र्

……………………………
सदथम

फेनी नगयऩालरका

ठे गाना

क्र.
१

र्नकाम

…………………………
सदथम

……………………………
अध्मऺ

ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
उम्भेदवाय मसपारयस सम्फन्धी सूचना
सूचना नॊ. १७ मभर्त २०७२। ०४। २९
मस नगयऩालरकाको

बफ. नॊ. ५।०७१।०७२ (भधेशी)

अनस
ु ाय

प्रशासन सेवा सहामकस्तय चौथो

(खरयदाय वा सो सयह) ऩदको भाग ऩद सॊख्मा १ (एक) का रागग मभर्त २०७२। ०४। २७ य २८ गते लरइएको
अन्तर्ाातााभा उऩस्थित उम्भेदर्ाय २ (दइु ि) भध्मे लरखित ऩयीऺा , कम््मट
ू य सीऩ ऩयीऺर् , अन्तर्ााताा तिा
शैक्षऺक मोग्मता सभेतको अॊकका आधायभा दे हाम फभोस्जभ मोग्मताक्रभ कामभ हुन आएकोरे थिामी
ननमस्ु ततको रागग ननम्न अनस
ु ायको ननकामभा लसपारयस गने ननर्ाम बएकोरे सम्फस्न्धत सफैको
जानकायीको रागग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।

मोग्मताक्रभ सूची:
मो.क्र. योर. नॊ
नॊ
१

२७१८

उम्भेदवायको नाभ¸थय फाफु / आभाको नाभ फाजेको नाभ
ठे गाना

यञ्जजत कुभाय दास

श्रीनायामर् /फाथभती

मसपारयस गरयएको

पौजदाय

गोडैता-८, सरााही

फैकञ्पऩक मोग्मताक्रभ सूची:

फै.मो. योर नॊ उम्भेदवायको नाभ
२८१८

भहे श कोहाय

सदथम—सगचर्

फाजेको नाभ

नतरौयाकोट-३,

गोभतीप्रसाद/ सोनभती

कल्रु

……………………………
सदथम

फेनी¸म्माग्दी

फाफु / आभाको नाभ

कपऩरर्थतु

……………………

फेनी नगयऩालरका

ठे गाना

क्र.
१

र्नकाम

…………………………
सदथम

……………………………
अध्मऺ

ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
एकभष्ु ट मोग्मताक्रभ सगू च
सच
ू ना नॊ. १८ / ०७१-०७२ लभनत २०७२ । ०४। २९
मस कामाारमको बफ.नॊ. ५ /०७१-०७२ (िर
ु ा , भदहरा, भधेशी), प्रशासन सेर्ा सहामकथतय चौिो तह

िरयदाय र्ा सो सयह ऩदको रागग लभनत २०७२।०४।२९ गते ननमुस्त्तका रागी लसपारयश बएका

उम्भेदर्ायहरुरे प्रा्त गये को कुर प्रा्ताॊकको आधायभा यहे को एकभुष्ट मोग्मताक्रभको सूची लभनत

२०७२।०४।२९ को ननर्ामानुसाय सम्फस्न्धत सफैको जानकायीको रागग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।
ए.मो.

योर नॊ.

उम्भेदर्ायको नाभ य

लसपारयस

ठे गाना

गरयएको बफ.नॊ.

प्रर्तभादे वी शभाि

५ । ०७१-०७२

क्र.नॊ.
१

२६७६

दे पर्थिान-९, ऩर्ात
२
३
४
५

२६०४
२७४०
२८६९
२७१८

सदथम—सगचर्

िर
ु ा

५ । ०७१-०७२

िर
ु ा

यभेश ऩौडेर

५ । ०७१-०७२

िर
ु ा

५ । ०७१-०७२

भदहरा

५ । ०७१-०७२

भधेशी

ऩैमुऩाटा-१, फागरुङ
ऩकुर्ा-१, ऩर्ात

सयस्वती ढकार
पाऩयिभ
ु -७, थमाङ्जा
यञ्जजत कुभाय दास

……………………………
सदथम

…………………………
सदथम

कैफपमत

(िर
ु ा य सभार्ेशी)

सुर्नता गैये ऩौडेर

गोडैता-८, सरााही

……………………

सभूह

……………………………
अध्मऺ

ऩदऩर्ू ति समभर्त

फेनी नगयऩालरका, फेनीफजाय, म्माग्दी
उम्भेदवाय मसपारयस सम्फन्धी सूचना
सूचना नॊ. १९ मभर्त २०७२। ०४। २९
मस नगयऩालरकाको बफ. नॊ. ६।०७१।०७२ (खर
ु ा)

अनस
ु ाय बफबफध सेवा सहामक स्तय चौथो

तह

सहामक कम््मट
ू य अऩये टय ऩदको भाग ऩद सॊख्मा १ (एक) का रागग मभर्त २०७२। ०४। २८ गते लरइएको
अन्तर्ाातााभा उऩस्थित उम्भेदर्ाय ६ (छ) भध्मे लरखित ऩयीऺा , कम््मट
ू य प्रमोगात्भक ऩयीऺा , अन्तर्ााताा
तिा शैक्षऺक मोग्मता सभेतको अॊकका आधायभा दे हाम फभोस्जभ मोग्मताक्रभ कामभ हुन आएकोरे थिामी
ननमस्ु ततको रागग ननम्न अनस
ु ायको ननकामभा लसपारयस गने ननर्ाम बएकोरे सम्फस्न्धत सफैको
जानकायीको रागग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।

मोग्मताक्रभ सूची:
मो.क्र. योर. नॊ
नॊ
१

१५०३

उम्भेदवायको नाभ¸थय

फाफु / आभाको

फाजेको नाभ

मसपारयस गरयएको

गोबफन्द फहादयु थाऩा भगय

दहयाफहादयु / फरी

कारु

फेनी नगयऩालरका

ठे गाना

नाभ

यत्नेचौय-६, म्माग्दी

फैकञ्पऩक मोग्मताक्रभ सूची:

फै.मो. योर नॊ उम्भेदवायको नाभ
१५२५

……………………
सदथम—सगचर्

सर्
ु ास शभाा भयालसनी

फाफु / आभाको नाभ

फाजेको नाभ

ऩ.ु फ.न.ऩा.-३,

गगयधायी/ऻानधया

चक्रऩार्ी

……………………………
सदथम

फेनी¸म्माग्दी

ठे गाना

क्र.
१

र्नकाम

थमाङ्जा

…………………………
सदथम

……………………………
अध्मऺ

