
म�थली नगरपािलका

 

उ�मेदवार िसफा�रश 

म�थली नगरपािलकाको िव�ापन नं. १

माग सं�या १ (एक) का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या 

यो यताको !ेणी वापतको अङ्क, क�&यटुर सीप परी)णको अङ्क

दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले

िन�न उ�मेदवारलाई म�थली नगरपािलका काया�लय

लािग यो सूचना 3कािशत ग5रएको छ । 
 

िसफा�रश यो�यता म सूचीः 

यो. . न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ २१ 
ब:ी3साद
हाङदवेा

 

वैकि(पक यो�यता म सूचीः 

वै.यो. .न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ २९ 
उ<<वल ब�नेत
म�थली

२ ३६ 
अ�जना
सरुी-४

 

अ*थायी सूचीः 

अ.यो. .न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ ३७ स5रता बढुाथोकC

२ १०३ शेषराज पौडेल

 
 
 
 
 ............................ ...................
 (पु,षो.म सापकोटा) (केशवराज पाध2
 सद�य-सिचव 

म�थली नगरपािलका 
पदपूित� सिमित 

म�थली, रामेछाप 

 
उ�मेदवार िसफा�रश स�ब�धी सूचना 

 
 

१/०७२-७३ (खुला), ;शासन सेवा, सहायक *तर पाँच> 

का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या ३ (तीन) को िलिखत परी)ाको 3ा& ता

क�&यटुर सीप परी)णको अङ्क तथा अ�तरवाता�को  औषत 3ा& ता

दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले पदपिुत�  सिमितको िमित २०७३/३/२५ को िनण�यानसुार

नगरपािलका काया�लय, म�थली, रामेछापमा िसफा5रश ग5रएको ह.दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका 

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

ब:ी3साद काकP 
हाङदवेा-६, ता&लेजङु 

िडQलीराम/3ेमकुमारी 

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

उ<<वल ब�नेत 
म�थली-३, रामेछाप 

रामबहादरु/सािवRीदवेी 

अ�जना खड्का 
४, दोलखा 

िभमबहादरु/सिवना 

उ�मेदवारको नाम र थर बाबु/आमाको नाम 

स5रता बढुाथोकC नरबहादरु/कृUणकुमारी 

शेषराज पौडेल केशव/पूण�दवेी 

...................... ..................... 
केशवराज पाध2) (रिवलाल शमा�) 

(सद�य) (सद�य) 

िमितः-२०७३/३/२५ 

पाँच> तह, काया�लय सहायक पदको 

को िलिखत परी)ाको 3ा& ताङ्क, शैि)क 

औषत 3ा& ताङ्क समेतको कूल योगबाट 

को िनण�यानसुार �थायी िनयिुYका लािग 

एको ह.दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका 

 बाजेको नाम 

कोटबहादरु 

 बाजेको नाम 

 बलबहादरु 

माथवरिसं 

 बाजेको नाम 

बलबहादरु 

च�:लाल 

 ........................ 
 (गु�ज बहादुर AेB) 

(अZय)) 



म�थली नगरपािलका

 

उ�मेदवार िसफा�रश स�ब�धी सूचना

म�थली नगरपािलकाको िव�ापन नं. 

पदको माग सं�या ४ (चार) का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार 

शैि)क यो यताको !ेणी वापतको अङ्क, 

योगबाट दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले पदपिुत�  

लािग िन�न उ�मेदवारलाई म�थली नगरपािलका काया�लय

जानकारीका लािग यो सूचना 3कािशत ग5रएको छ ।

िसफा�रश यो�यता म सूचीः 

यो. . न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ २८४ 
अ�जना खड्का
सरुी-४

२ १७० 
सोमनाथ
हाङ्गदवेा

३ ६८५ 
\यामिकशोर
गौर-१२

४ ६३० 
शेषराज
टाडँी-६

 

वैकि(पक यो�यता म सूचीः 

वै.यो. .न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ ३३५ 
होमराज ढंुगेल
पकरवास

२ ६३६ 
सवुास 
म�थली

 

अ*थायी सूचीः 

अ.यो. .न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ २६१ उ<<वल

२ २५६ ल]मण

 

 
 ............................ ...................
 (पु,षो.म सापकोटा) (केशवराज पाध2
 सद�य-सिचव 

म�थली नगरपािलका 
पदपूित� सिमित 

म�थली, रामेछाप 

 

उ�मेदवार िसफा�रश स�ब�धी सूचना 
 

. २/०७२-७३ (खुला), ;शासन सेवा, सहायक *तर 

का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या ८ (आठ)

, क�&यटुर सीप परी)णको अङ्क तथा अ�तरवाता�को 

योगबाट दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले पदपिुत�  सिमितको िमित २०७३/३/२५ को िनण�यानसुार �थायी िनयिुYका 

नगरपािलका काया�लय, म�थली, रामेछापमा िसफा5रश ग5रएको ह.दँा स�बि�धत सबैको 

5रएको छ । 

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

अ�जना खड्का 
४, दोलखा 

िभमबहादरु/सिवना 

सोमनाथ पौडेल 
हाङ्गदवेा-७, ता&लेजङु 

केदार3साद/केशकुमारी 

\यामिकशोर साह 
१२, रौतहट 

मौजेलाल/काि�तदवेी 

शेषराज पौडेल 
६, िस�धलुी 

केशव/पूण�दवेी 

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

होमराज ढंुगेल 
पकरवास-६, रामेछाप 

दानराज/नीरकुमारी 

सवुास का^ले 
म�थली-१, रामेछाप 

राम3साद/म�ज ु

उ�मेदवारको नाम र थर बाबु/आमाको नाम 

उ<<वल ब�नेत रामबहादरु/सािवRीदवेी 

ल]मण ढंुगेल सोम3साद/सर�वतीमाया

...................... ..................... 
केशवराज पाध2) (रिवलाल शमा�) 

(सद�य) (सद�य) 

िमितः-२०७३/३/२५ 

*तर चौथो तह, काया�लय सहायक 

 को िलिखत परी)ाको 3ा& ताङ्क, 

तथा अ�तरवाता�को  औषत 3ा& ताङ्क समेतको कूल 

को िनण�यानसुार �थायी िनयिुYका 

मा िसफा5रश ग5रएको ह.दँा स�बि�धत सबैको 

 बाजेको नाम 

माथवरिसं 

 मोितलाल 

भोला 

च�:लाल 

 बाजेको नाम 

च�:राज 

प�ुय3साद 

 बाजेको नाम 

 बलबहादरु 

सर�वतीमाया िखरा3साद 

 ........................ 
 (गु�ज बहादुर AेB) 

(अZय)) 



म�थली नगरपािलका

 

उ�मेदवार िसफा�रश स�ब�धी सूचना

 

म�थली नगरपािलकाको िव�ापन नं. 

पदको माग सं�या १ (एक) का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या 

शैि)क यो यताको !ेणी वापतको अङ्क, 

योगबाट दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले पदपिुत�  

लािग िन�न उ�मेदवारलाई म�थली नगरपािलका काया�लय

जानकारीका लािग यो सूचना 3कािशत ग5रएको छ ।

 
िसफा�रश यो�यता म सूचीः 

यो. . न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ ४२९ 
कु\मा खRी
गेलु-३

 
वैकि(पक यो�यता म सूचीः 

वै.यो. .न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ ७०६ 
जानकC �यौपाने
पथरयैा

२ १७१ 
पदमाकुमारी
जमनुी-

३ २५८ 
सजृना
पलुासी

 

 
 
 
 
 ............................ ...................
 (पु,षो.म सापकोटा) (केशवराज पाध2
 सद�य-सिचव 

  

म�थली नगरपािलका 
पदपूित� सिमित 

म�थली, रामेछाप 

 
उ�मेदवार िसफा�रश स�ब�धी सूचना 

 

. ३/०७२-७३ (मिहला), ;शासन सेवा, सहायक *तर 

का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या ५ (पाँच) 

, क�&यटुर सीप परी)णको अङ्क तथा अ�तरवाता�को 

योगबाट दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले पदपिुत�  सिमितको िमित २०७३/३/२५ को िनण�यानसुार �थायी िनयिुYका 

नगरपािलका काया�लय, म�थली, रामेछापमा िसफा5रश ग5रएको ह.दँा स�बि�धत सबैको 

ग5रएको छ । 

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

कु\मा खRी 
३, रामेछाप 

िवUण/ुमनमाया 

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

जानकC �यौपाने 
पथरयैा-९, कैलाली 

_:3साद/िव�:ादवेी 

पदमाकुमारी चापागाई 
-६, बिद�या 

कृUण3साद/राधा 

सजृना काकP 
पलुासी-१, रामेछाप 

यमिव-म/सािवRा 

...................... ..................... 
केशवराज पाध2) (रिवलाल शमा�) 

(सद�य) (सद�य) 

िमितः-२०७३/३/२५ 

*तर चौथो तह, काया�लय सहायक 

 को िलिखत परी)ाको 3ा& ताङ्क, 

तथा अ�तरवाता�को  औषत 3ा& ताङ्क समेतको कूल 

को िनण�यानसुार �थायी िनयिुYका 

मा िसफा5रश ग5रएको ह.दँा स�बि�धत सबैको 

 बाजेको नाम 

रघवुीर 

 बाजेको नाम 

कृUणाखर 

रामह5र 

_aमबहादरु 

 ........................ 
 (गु�ज बहादुर AेB) 

(अZय)) 



म�थली नगरपािलका

 

उ�मेदवार िसफा�रश स�ब�धी सूचना

म�थली नगरपािलकाको िव�ापन नं

काया�लय सहायक पदको माग सं�या १ (

परी)ाको 3ा& ताङ्क, शैि)क यो यताको !ेणी वापतको अङ्क

3ा& ताङ्क समेतको कूल योगबाट दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले पदपिुत�  

िनण�यानसुार �थायी िनयिुYका लािग िन�न उ�मेदवारलाई 

ह.दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना 3कािशत ग5रएको छ ।

 
िसफा�रश यो�यता म सूचीः 

यो. . न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ ६७१ 
बोलकुमार
खयरमारा

 
वैकि(पक यो�यता म सूचीः 

वै.यो. .न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ १० 
िसज�ना !ेb
म�थली

२ १५७ 
रिमता लामा
रामेछाप

३ १०८ 
िमनबहादरु भजुेल
म�थली

 

 
 
 
 
 ............................ ...................
 (पु,षो.म सापकोटा) (केशवराज पाध2
 सद�य-सिचव 
  

म�थली नगरपािलका 
पदपूित� सिमित 

म�थली, रामेछाप 

 
उ�मेदवार िसफा�रश स�ब�धी सूचना 

 
 

नं. ४/०७२-७३ (आिदवासी/जनजाित), ;शासन सेवा

(एक) का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या 

शैि)क यो यताको !ेणी वापतको अङ्क, क�&यटुर सीप परी)णको अङ्क

ल योगबाट दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले पदपिुत�  सिमितको िमित 

िनण�यानसुार �थायी िनयिुYका लािग िन�न उ�मेदवारलाई म�थली नगरपािलका काया�लय, म�थली

ह.दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना 3कािशत ग5रएको छ । 

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

बोलकुमार �याङतान 
मारा-१, महोcरी 

िटकाराम/चमेलीमाया 

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

िसज�ना !ेb 
म�थली-७, रामेछाप 

भोजकुमार/िदलमाया 

रिमता लामा (राई) 
रामेछाप-५, रामेछाप 

भिवराज/िबना 

िमनबहादरु भजुेल 
म�थली-१३, रामेछाप 

तुलबहादरु/यादवकुमारी 

...................... ..................... 
केशवराज पाध2) (रिवलाल शमा�) 

(सद�य) (सद�य) 

िमितः-२०७३/३/२५ 

सेवा, सहायक *तर चौथो तह, 

का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या ४ (चार) को िलिखत 

क�&यटुर सीप परी)णको अङ्क तथा अ�तरवाता�को  औषत 

सिमितको िमित २०७३/३/२५ को 

म�थली, रामेछापमा िसफा5रश ग5रएको 

 बाजेको नाम 

बखतबहादरु 

 बाजेको नाम 

5रdाबहादरु 

शेरबहादरु 

 िजतबहादरु 

 ........................ 
 (गु�ज बहादुर AेB) 

(अZय)) 



म�थली नगरपािलका

 

उ�मेदवार िसफा�रश स�ब�धी सूचना

म�थली नगरपािलकाको िव�ापन नं. 

पदको माग सं�या १ (एक) का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या 

शैि)क यो यताको !ेणी वापतको अङ्क, 

योगबाट दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले पदपिुत�  

लािग िन�न उ�मेदवारलाई म�थली नगरपािलका काया�लय

जानकारीका लािग यो सूचना 3कािशत ग5रएको छ ।

 
िसफा�रश यो�यता म सूचीः 

यो. . न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ ३६६ 
रिंजत3साद
द. िझटकैया

 
वैकि(पक यो�यता म सूचीः 

वै.यो. .न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ ७७५ 
िशवकुमार महतो
नaटािझज

२ ७६६ 
कौशलकुमार
उमा3ेमपरु

३ ४०७ 
संजयकुमार
सोनरिनया

 
 
 
 
 
 ............................ ...................
 (पु,षो.म सापकोटा) (केशवराज पाध2
 सद�य-सिचव 
  

म�थली नगरपािलका 
पदपूित� सिमित 

म�थली, रामेछाप 

 
उ�मेदवार िसफा�रश स�ब�धी सूचना 

 
 

. ५/०७२-७३ (मधेशी), ;शासन सेवा, सहायक *तर 

का लािग िलइएको अ�तरवाता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या ५ (पाँच) 

, क�&यटुर सीप परी)णको अङ्क तथा अ�तरवाता�को 

योगबाट दहेाय बमोिजम यो यता-म कायम ह.न आएकोले पदपिुत�  सिमितको िमित २०७३/३/२५ को िनण�यानसुार �थायी िनयिुYका 

नगरपािलका काया�लय, म�थली, रामेछापमा िसफा5रश ग5रएको ह.दँा स�बि�धत सबैको 

जानकारीका लािग यो सूचना 3कािशत ग5रएको छ । 

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

रिंजत3साद जैसवार 
िझटकैया-६, बारा 

िकरानी3साद/ईनरपतीदेवी

उ�मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम 

िशवकुमार महतो 
नaटािझज-९, धनषुा 

रतन/रामसखीदवेी 

कौशलकुमार महतो 
उमा3ेमपरु-८, धनषुा 

रामदयाल/मलभोिगयादवेी

संजयकुमार यादव 
सोनरिनया-८, रौतहट 

जामनुराय/3भादवेी 

...................... ..................... 
केशवराज पाध2) (रिवलाल शमा�) 

(सद�य) (सद�य) 

िमितः-२०७३/३/२५ 

*तर चौथो तह, काया�लय सहायक 

 को िलिखत परी)ाको 3ा& ताङ्क, 

तथा अ�तरवाता�को  औषत 3ा& ताङ्क समेतको कूल 

को िनण�यानसुार �थायी िनयिुYका 

मा िसफा5रश ग5रएको ह.दँा स�बि�धत सबैको 

 बाजेको नाम 

ईनरपतीदेवी ल)ुमण3साद 

 बाजेको नाम 

लखन 

मलभोिगयादवेी रामसेवक 

जग ु

 ........................ 
 (गु�ज बहादुर AेB) 

(अZय)) 



म�थली नगरपािलका

 

म�थली नगरपािलकाको िव�ापन नं. 

५/०७२-७३ (मधेशी), ;शासन सेवा, सहायक 

नगरपािलका काया�लय, रामेछापमा िसफा5रश भएका ज�मा 

२०७३/३/२५ गतेको िनण�य अनसुार तपिशल बमोिजम एकमfु यो यता-म कायम ह.न आएकोले स�बि�धत सबैको जानकारीको 

लािग यो सूचना 3कािशत ग5रएको छ ।  

 

यो. . न.ं रोल न�बर उ�मेदवारको नाम

१ २८४ अ�जना खड्का

२ १७० सोमनाथ

३ ६८५ \यामिकशोर

४ ६३० शेषराज

५ ६७१ बोलकुमार

६ ३६६ रिंजत3साद

७ ४२९ कु\मा 

 
 
 
 
 
 
 ............................ ...................
 (पु,षो.म सापकोटा) (केशवराज पाध2
 सद�य-सिचव 
 
 

म�थली नगरपािलका 
पदपूित� सिमित 

म�थली, रामेछाप 

 
एकमHु यो�यता म सूची 

 
 

. २/०७२-७३ (खुला), ३/०७२-७३ (मिहला), ४/०७२

सहायक *तर चौथो तह, काया�लय सहायक पदको �थायी िनयिुYका

िसफा5रश भएका ज�मा ७ (सात) जना उ�मेदवारह_ले 3ा& त गरकेो कूल अकंका आधारमा िमित 

गतेको िनण�य अनसुार तपिशल बमोिजम एकमfु यो यता-म कायम ह.न आएकोले स�बि�धत सबैको जानकारीको 

तपिशल 
 

उ�मेदवारको नाम र थर 
िसफा�रश ग�रएको

िवIापन न�वर 

अ�जना खड्का २/०७२-७३ 

सोमनाथ पौडेल २/०७२-७३ 

\यामिकशोर साह २/०७२-७३ 

शेषराज पौडेल २/०७२-७३ 

बोलकुमार �याङतान ४/०७२-७३ 

रिंजत3साद जैसवार ५/०७२-७३ 

 खRी ३/०७२-७३ 

...................... ..................... 
केशवराज पाध2) (रिवलाल शमा�) 

(सद�य) (सद�य) 

िमितः-२०७३/३/२५ 

०७२-७३ (आिदवासी/जनजाित), 

�थायी िनयिुYका लािग म�थली 

 गरकेो कूल अकंका आधारमा िमित 

गतेको िनण�य अनसुार तपिशल बमोिजम एकमfु यो यता-म कायम ह.न आएकोले स�बि�धत सबैको जानकारीको 

िसफा�रश ग�रएको 

समूह/िकिसम 

खुला 

खुला 

खुला 

खुला 

आिदवासी/जनजाित 

मधशेी 

मिहला 

 ........................ 
 (गु�ज बहादुर AेB) 

(अZय)) 


