
 
 

बुढ�गंगा नगरपा�लका 

नगर काय�पा�लकाको काया�लय 
कु�देवमा�डौ, बाजुरा 

७ न.ं �देश, नेपाल 

  
प.सं.०७५÷०७६ 

च.न.ं 
�म�तः २०७५÷०४÷१२ 

�वषयः पोषण �वयंसेवक पदका ला�ग �वीकृत दरखा�त  स�ब�धमा । 

 उपयु��त स�ब�धमा यस बढु�गगंा नगरपा�लका�धारा �म�त २०७५÷०४÷१३ गते तथा �म�त 

२०७५÷०५÷०४ गते पनुः �व�ापन÷सचूना ग�रएको पोषण �वयंसेवक पदमा पन� आएका आवेदकह� म�ये 

पदपिु�त स�म�तको छान�वन प�चात तप�शल बमोिजमका आवेदकह�को दरखा�त फारम �वीकृत ग�रएको 

�यहोरा अनरुोध छ । 

�स.न.ं दता� न.ं आवेदकको नाम,थर 

१ ३ तलुसीकुमार� उपा�याय 

२ ४ जय�ती पा�ड े

३ ७ सरेु�� शाह 

४ ८ मो�तवहादरु �व�वकमा� 

५ ९ वासदेुव जैसी 

६ १० वस�तीकुमार� जोशी 

७ १२ देव सेराला 

८ १७ भोजराज जोशी 

९ १९ प�व�ाकुमार� ख�का 

१० २१ गोमतीकुमार� कटुवाल 

११ २६ �गताकुमार� जोशी 

१२ २७ दलबहादरु कटुवाल 

 

पदपुत� स�म�त 



 
 

बुढ�गंगा नगरपा�लका 

नगर काय�पा�लकाको काया�लय 
कु�देवमा�डौ, बाजुरा 

७ न.ं �देश, नेपाल 

  
प.सं.०७५÷०७६ 
च.नं. 

�म�तः २०७५÷०४÷१२ 

�वषयः पोषण �वयंसेवक पदको छनौटको आधार र �ारि�भक छनौट मा परेका उ�मेदवारको नामावल� स�ब�धमा । 

 उपयु��त स�ब�धमा यस बढु�गंगा नगरपा�लका�धारा �म�त २०७५÷०४÷१३ गते तथा �म�त २०७५÷०५÷०४ गते पनुः �व�ापन÷सूचना ग�रएको 

पोषण �वयसंेवक पदको �वीकृत भएका दरखा�त फारामह� म�ये तप�सल बमोिजमको आधारमा �ारि�भक छनौट सुची  तयार ग�रएको  

जानकार� स�बि�धत सवकैा ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।  

छनौटका आधार ज�मा २५ पणूा��क 

�थम आधारः �यनुतम शै��क यो�यताको �थम �ेणी भए १० अंक, ��वतीय �ेणी भए ८ अंक र ततृीय �ेणी भए ६ अंक ।  

दो�ो आधारः काय� अनभुव वापत सेवा सँग स�बि�धत काय� अनभुव भए ��त वष� २ अंकका दरले वढ�मा १० अंक ।  

ते�ो आधारः �थायी वसोवास– स�बि�धत �था�नय तहमा भए ५ अंक अ�य� भएमा १ अंक  ।   

�स.न.ं दता� न.ं आवेदकको नाम,थर शै��क यो�यता स�वि�धत 

�वषयको काय� 

अनुभव 

�थायी वसोवास ज�मा 

�ा�ता�क 
�युनतम मा�थ�लो स�व�धीत �था�नय 

तह 

अ�य� 

१ ३ तुलसीकुमार� उपा�याय १२ क�ा– ते�ो �ेणी  छैन ६ नं वडा  ११ 

२ ४ जय�ती पा�ड े १२ क�ा– ते�ो �ेणी  छैन ६ नं वडा  ११ 

३ ७ सुरे�� शाह १२ क�ा– ते�ो �ेणी  छैन ६ नं वडा  ११ 

४ ८ मो�तवहादरु �व�वकमा� सट�फ�केट पुरा नभएको  छैन २ नं वडा  ५ 

५ ९ वासुदेव जैसी १२ क�ा– ते�ो �ेणी �नातक– दो�ो भएको–  ३ 

वष� ३ म�हना 

६ नं वडा  १७ 

६ १० वस�तीकुमार� जोशी १२ क�ा– दो�ो �ेणी  छैन २ नं वडा  १३ 

७ १२ देव सेराला १२ क�ा– दो�ो �ेणी �नातक– ते�ो स�व�धीत 

नभएको 

९ नं वडा  १३ 

८ १७ भोजराज जोशी १२ क�ा– दो�ो �ेणी  छैन ६ नं वडा  १३ 

९ १९ प�व�ाकुमार� ख�का १२ क�ा– दो�ो �ेणी  छैन ६ नं वडा  १३ 

१० २१ गोमतीकुमार� कटुवाल १२ क�ा– ते�ो �ेणी  स�व�धीत 

नभएको 

४ नं वडा  ११ 

११ २६ �गताकुमार� जोशी १२ क�ा– दो�ो �ेणी  छैन ६ नं वडा  १३ 

१२ २७ दलबहादरु कटुवाल १२ क�ा– ते�ो �ेणी  भएको– ३ वष� 

३ म�हना  

४ नं वडा  १७ 

छनौटका आधार वमोिजम �ारि�भक छनौट सुचीमा पन� सफल नामावल� 

�स.नं. दता� न.ं आवेदकको नाम,थर वावुको नाम थर 

१ ९ वासुदेव जैसी धमा� जैसी 

२ २७ दलबहादरु कटुवाल रन कटुवाल 

 

पदपुत� स�म�त 



 
 

बुढ�गंगा नगरपा�लका 

नगर काय�पा�लकाको काया�लय 
कु�देवमा�डौ, बाजुरा 

७ न.ं �देश, नेपाल 

  
प.सं.०७५÷०७६ 
च.नं. 

�म�तः २०७५÷०४÷१२ 

 

�वषयः पोषण �वयंसेवक पदको पर��ा �म�त स�ब�धमा । 

 

उपयु��त स�ब�धमा यस बढु�गंगा नगरपा�लका�धारा �म�त २०७५÷०४÷१३ गते तथा �म�त २०७५÷०५÷०४ 

गते पनुः �व�ापन ग�रएको पोषण �वयंसेवकको �ारि�भक छनौट सचुीमा परेका उ�मेदवारह�को �ल�खत 

पर��ा र अ�तरवाता� �म�त २०७५÷०५÷१३ गत े�वहान ९ वजे हुने जानकार� गराइ�छ । 

�ल�खत पर��ा तथा अ�तरवाता�  देहाय वमोिजम हुनेछ 

�स.न.ं म�ुया�कनको आधार अंकभार समय उि��णाक�  

१ �ल�खत पर��ा ज�मा ५० 

��न 

��त ��न २ अकं ज�मा 

१०० अंक 

ज�मा ४५ 

�मनेट 

४० अंक 

२ अ�तरवाता� २० अंक   

 
 

पदपुत� स�म�त 

 




