प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ४३/०७९-८०, समसत: २०७९/०५/०४
आयोगको सवज्ञापन नं. ५०२/०७८-७९ (खुला), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक),
इन्जजवनयररङ सेिा, वसविल समूह, सब इन्जजवनयर पदका लावग माग पद सङ्या ७ (सात) को २०७९/०५/०४ गते
वलइएको अन्तिाग ताग मा उपन्स्थत उम्मेदिार सङ्या ५ (पााँ च) को वलन्ित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल
प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा वमवत
२०७९/०५/०४ गतेको वनर्गयानुसार स्थायी वनयुन्िको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बन्ित
सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
उम्मे दवािको

यो.
क्रम.नं .

िोल नं .

१

३६९

२

३१६

विरज करन

३

७८

असलम इद्रीि

४

३७४

पकंज साह

५

६६

अजुग न च िरी

नाम, थि

बाबु को नाम

ठे गाना

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको
कायाालय

वनिान्त कुमार

वसराहा-१,

दे ि कुमार

कवपलदे ि

हे ट ाँडा उपमहानगरपावलका,

यादि

वसराहा

यादि

नारायर् यादि

मकिानपुर

नै न्ही-६,

कृपा िं कर

प्रमे श्वर लाल

महोत्तरी

लाल कर्ग

कायश्थ

असगर अली

इनु ि दजी

गंगाराम साह

बुद्धी लाल साह नमोबुद्ध नगरपावलका, काभ्रे

राजविराज-१३,

वजबल वकिोर

हरे कृष्ण

रामे छाप नगरपावलका,

सप्तरी

च िरी

च िरी

रामे छाप

कवपलिस्तु -७,
कवपलिस्तु
ब्रह्मपुर-१,
सप्तरी

माडी नगरपावलका, वचतिन
विदु र नगरपावलका, नु िाकोट

अस्थायी सूची :
क्र.सं.

िोल नं .

उम्मे दवािको नाम, थि

बाबु को नाम

बाजेको नाम

१

९६१

सुरोज श्रे ष्ठ

कृष्ण बहादु र श्रे ष्ठ

वजत बहादु र श्रे ष्ठ

२

२५३

टे केन्द्र बहादु र िाही

दल बहादु र िाही

सन्ती िाही

_________________

____________________

_____________________

वकिोर जोिी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१२ गते सदनको ११:३० बजे पसि सदइने ि।
जम्मा पाना
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प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ४४/०७९-८०, समसत: २०७९/०५/०४
आयोगको सवज्ञापन नं. ५०३/०७८-७९ (मसहला), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्राविविक),
इन्जजवनयररङ सेिा, वसविल समूह, सब इन्जजवनयर पदका लावग माग पद सङ्या ३ (तीन) को २०७९/०५/०४ गते
वलइएको अन्तिाग ताग मा उपन्स्थत उम्मेदिार सङ्या ४ (चार) को वलन्ित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल
प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा वमवत
२०७९/०५/०४ गतेको वनर्गयानुसार स्थायी वनयुन्िको लावग वनम्न कायाग लयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बन्ित
सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
उम्मे दवािको

यो.
क्रम. नं .

िोल नं .

१

२४६

ज्योवत साह

२

५५७

रचना दाहाल

३

८३५

सवदक्षा ढकाल

नाम, थि

बाबु को नाम

ठे गाना
असनपुर-६,
वसराहा
कमलामाई-१,
वसिुली
पालु ङटार१२, गोरिा

बाजेको नाम

वदप नारायर् िाह

सुयाग साह

अच्युतम प्रसाद
दाहाल

हररहर प्रसाद
दाहाल
अग्नी प्रसाद
ढकाल

थरी प्रसाद ढकाल

ससफारिस गरिएको
कायाालय
वबदु र नगपावलका, नु िाकोट
माडी नगरपावलका, वचतिन
सुनापवत गाउाँ पावलका,
रामे छाप

बैकल्पिक सूची:
क्र.स.

िोल नं .

१

५४

उम्मे दवािको
नाम, थि
अमृ ता कुमारी साह

ठे गाना
जनकपुर-२३, िनु षा

बाबु को नाम
क िल साह

बाजेको नाम
वसताराम साह

_________________

____________________

_____________________

वकिोर जोिी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अविकृत छै ठ ाँ)

(अविकृत सात )

(अविकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१२ गते सदनको ११:३० बजे पसि सदइने ि।
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3

मध्ये ~

2~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. ४५/०७९-८०, समसत २०७९/०५/०४
आयोगको सवज्ञापन नं. ५०२-५०३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह
(प्राविविक), इविवनयररङ सेिा, वसविल समूह, सब इविवनयर पदको वनयुन्िको लावग वसफाररस िएका
उम्मेदिारहरूले प्राप्त गरे को कूल अङ्कको आिारमा वमवत २०७९/०५/०४ गतेको वनर्गयानुसार दे हाय बमोवजमको
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बन्ित सबैको जानकारीको लावग प्रकािन गररएको छ ।
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची:
उम्मेदवािको नाम, थि

ससफारिस भएको
खुला/ समावेशी समूह

ए.यो.क्रम नं.

िोल नं.

१

३६९

वनिान्त कुमार यादि

िुला

२

३१६

विरज करन

िुला

३

७८

असलम इद्रीि

िुला

४

३७४

पकंज साह

िुला

५

६६

अजुगन च िरी

िुला

६

२४६

ज्योवत साह

मवहला

७

५५७

रचना दाहाल

मवहला

८

८३५

सवदक्षा ढकाल

मवहला

कैसफयत

__________________

_________________

___________________

वकिोर जोिी
(अविकृत छै ठ )ाँ

पदम ओझा
(अविकृत सात )

श्रीराम पुडासैनी
(अविकृत आठ )
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