
  

बौदीकाली गाउँपाललका 

गाउँ कार् यपाललकाको कार्ा यलर् 
डढेगाउँ, नवलपरासी(ब.स.ुप.ू) 

      गण्डकी प्रदशे, नपेाल 
प.स.: २०७७/७८ 
च.नं.:  

मिम िः २०७८।०१।०८
 

प्रारम्भिक योग्य ाक्रि सचुी  था पररक्षा  ामिका प्रकाशन गररएको बारे अत्यन्  जरुरी सचुना ।

यस कायााियको  पमसि बिोम्जिका विज्ञापन सभबन्धी सचुना अनसुार कायााियिा ररक्त रहेको देहाय अनसुारका प्राविमधक 
किाचारीहरुको पदपूम ाको िामग मिम  २०७७ १२ १९ िा प्रकाम्श  सचुना बिोम्जि  ोवकएको मिम  र सिय मित्र द ाा हनु आएका 
आिेदनहरु िध्ये बौदीकािी गाउँपामिकािा करारिा प्राविमधक किाचारी व्यिस्थापन गने सभबन्धी कायाविमध २०७७ को दफा ४ 
बिोम्जि िलु्याङकन गदाा प्रारम्भिक योग्य ाक्रि सचुीिा देहायका आिेदकहरु छनौट िएकोिे बर्ाानकु्रि अनसुारको नािाििी 
सिािेश गरी सभबम्न्ध  सबैको जानकारीको िामग यो सचुना प्रकाम्श  गररएको व्यहोरा अन् िाा ाा र सूम्चकरर् समिम को मिम  
२०७८ ०१ ०८ को मनर्ायानसुार अनरुोध छ । साथै पररक्षा कायाक्रि  पमसि बिोम्जि रहेको सिे  जानकारी गराईन्छ ।
 पमसििः

विज्ञापन नं  ९ २०७७ ७८                                                            पदिः कृषी विकास अमधकृ  
मस नं  रोि नं  उभिेदिारको नािथर  

िर्ाानकु्रि अनसुार  
ठेगाना कैवफय 

1 1 अमनि अयााि िध्यविन्द ुनगरपामिका  ८  नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा  
2 8 गगन िट्टराई देिचिुी नगरपामिका १०  नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा  
3 4 िक्ष्िर् गपु्ता म्शिराज ३  कवपििस्  ु
4 9 िक्ष्िी पाण्डे दोदोधरा  ७  कैिािी
5 5 विकाश खनाि कािासो ी ८  नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा  
6 2 सन् ोष राज पोखरेि फिेिास नगरपामिका ६ पिा  
7 6 सरस्ि ी राय रािग्राि  १२  नििपरासी
8 7 सागर अमधकारी धनगढी  १४  कैिािी 
9 3 स्िाग  पौडेि शकु्िागण्डकी ५   नहु ँ

पररक्षा मिम  र सियिः मिम  २०७८ ०१ २४ ग े ददउँसो २।३० बजे देखी
पररक्षाको वकमसििः िौम्खक
पररक्षा केन्रिः बौदीकािी गाउँकायापामिकाको कायाािय  बौदीकािी २  नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा

विज्ञापन नं  १० २०७७ ७८                                                           पदिः पश ुविकास अमधकृ  
मस नं  रोि नं  उभिेदिारको नािथर  

िर्ाानकु्रि अनसुार  
ठेगाना कैवफय 

1 1 विशाि डुम्रे कािासो ी नगरपामिका ४ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
2 २ समुि  ज्यो ी नयाँपाटी  ९  काठिाडौं 
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पररक्षा मिम  र सियिः मिम  २०७८ ०१ २४ ग े िध्यान्ह १।३० बजे देखी
पररक्षाको वकमसििः िौम्खक
पररक्षा केन्रिः बौदीकािी गाउँकायापामिकाको कायाािय  बौदीकािी २  नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा

विज्ञापन नं  ११ २०७७ ७८                                                           पदिः अमिन 
मस नं  रोि नं  उभिेदिारको नािथर  

िर्ाानकु्रि अनसुार  
ठेगाना कैवफय 

1 १ किि प्रसाद सनुारी मनस्दी  ४  पाल्पा 
2 २ बदु्ध नपेािी रािपरु  ४  पाल्पा 

पररक्षा मिम  र सियिः मिम  २०७८ ०१ २४ ग े विहान १० बजे देखी 
पररक्षाको वकमसििः िौम्खक
पररक्षा केन्रिः बौदीकािी गाउँकायापामिकाको कायाािय  बौदीकािी २  नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा

विज्ञापन नं  १२ २०७७ ७८                                                       पदिः सहायक कभ्यटुर अपरेटर 
मस नं  रोि नं  उभिेदिारको नािथर  

िर्ाानकु्रि अनसुार  
ठेगाना कैवफय 

1 5 अशोक सबुेदी कािासो ी ८ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
2 9 आई िीर पिुािी िगर बौदीकािी ६ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
3 8 धनिाया गेिाङ बौदीकािी २ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
4 6 वप ाभबर राना िगर बौदीकािी ६ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
5 3 वप ाभिर ठाडा बौदीकािी ३ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
6 11 बोिा समु्स्िङ िगर बौदीकािी ३ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
7 1 मििन िािी बौदीकािी २ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
8 10 िोहन ररजाि बौदीकािी १ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
९ 7 रश्िी शे्रष्ठ बौदीकािी २ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
१० 4 वििेक प्रसाद कण्डेि बौदीकािी १ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
११ 12 विष्र्िुाया दरै बौदीकािी २ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
१२ 2 िृन्दा खड्का बौदीकािी १ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा
१३ 13 समुित्रा दिाािी ठाडा 

िगर
बौदीकािी ३ नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा

पररक्षा मिम  र सियिः क प्रयोगात्िक पररक्षा मिम िः २०७७ ०१ २३ विहान ८ ०० बज े
 ख िौम्खक पररक्षा  सोही ददन ददनको २ बज ेदेखी 

पररक्षाको वकमसििः प्रयोगा िक  था िौम्खक 
पररक्षा केन्रिः बौदीकािी गाउँकायापामिकाको कायाािय  बौदीकािी २  नििपरासी बदाघाट ससु् ा पूिा  
पनुश्चिः िौम्खक पररक्षाको सियिा नेपािी नागररक ाको प्रिार्पत्र र सबै शैम्क्षक प्रिापत्रहरु सक्किै मिई उपम्स्थ  हनुपुनेछ ।अन्यथा 
पररक्षािा सहिागी हनु पाईन ेछैन ।  ोवकएको मिम  र सियिा पररक्षािा सहिागी हनु नसक्न ेउभिेदिारहरुिाई अको थप अम ररक्त 
व्यिस्था गररनेछैन । थप जानकारीको िागी कायाािय सियिा िातै्र िो नं  ९८५७०४६२६४ िा सभपका  गना सवकनेछ । 

asus
1.2


