
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मध्ये  ~ 1  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 59/078-79, समसत 2078/07/07 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 758/077-78 (खलुा), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सससिल समूह, जनिल उपसमूह, ल्याब टेञ्जननससयन पदका लासग माग पद सङ्ख्या 2 (दईु) 
को 2078/06/07 गते सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 4 (चाि) को सलञ्जखत पिीक्षा 
ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जजम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/07 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयञु्जिको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो.क्रम. 

नं. 
िोल नं. 

उम्मेदवािको 
बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 

नाम थि ठेगाना 

१ ७५ पवन िट्टिाई 
सनमालपोखिी-९, 

कास्की 
वटकािाम 

िट्टिाई 

कोमल प्रसाद 
िट्टिाई 

िौसतक पूवाािाि ववकास 
मन्रालय 

२ ५३२ प्रववन थापा जिुङु्ग-३, गलु्मी 
होम बहादिु 
थापा 

नयनससंङ्ग थापा 
िौसतक पूवाािाि ववकास 
मन्रालय 

बैकञ्जल्पक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको 

बाबकुो नाम बाजेको नाम 
नाम थि ठेगाना 

१ ८८ छठी प्रसाद साह ससस्वा वेल्ही-४, सप्तिी सयुा नािायर् साह मनुेश्वि साह 

अस्थायी सूची : 

क्र.सं. िोल नं. उम्मेदवािको नाम थि बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ ४३७ ददपेन्र सापकोटा शोिाकान्त सापकोटा छववलाल सापकोटा 

२ ३३४ मोहन िाज जोशी पषु्पिाज जोशी िघनुाथ जोशी 

 

 

 

 

 

......................... 
वकशोि जोशी 

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौ) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस िएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०7/ 11 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मध्ये  ~ 2  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 60/078-79, समसत 2078/07/07 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 759/077-78 (मवहला), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सससिल समूह, जनिल उपसमूह, ल्याब टेञ्जननससयन पदका लासग माग पद सङ्ख्या 1 (एक) 
को 2078/06/07 गते सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 5 (पााँच) को सलञ्जखत पिीक्षा 
ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जजम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/07 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयञु्जिको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो.क्रम. 

नं. 
िोल नं. 

उम्मेदवािको 
बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 

नाम थि ठेगाना 

१ २५६ िञ्जजना िाना मगि 
गागल िदौिे-४, 

िामेछाप 

िन वहादिु 
मगि 

मोतीलाल िाना 
मगि 

िौसतक पूवाािाि ववकास 
मन्रालय 

 

बैकञ्जल्पक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको 

बाबकुो नाम बाजेको नाम 
नाम थि ठेगाना 

१ २०६ ससुमना न्यौपान े पतुसलबजाि-१०, स्याङ्खजा 
ञ्जशव प्रसाद 
न्यौपान े

पदम पानी न्यौपान े

 

 

 

 

 

......................... 
वकशोि जोशी 

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौ) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस िएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०7/11 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मध्ये  ~ 3  ~ 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. 61/078-79, समसत 2078/07/07 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 758-759/077-78 (खलुा तथा समावेशी), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह 
(प्राववसिक), इञ्जिसनयरिङ सेवा, सससिल समूह, जनिल उपसमूह, ल्याब टेञ्जननससयन पदमा सनयञु्जिको लासग 
ससफारिस िएका उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 2078/07/07 गतेको 
सनर्ायानसुाि देहाय बमोञ्जजमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची सम्बञ्जन्ित सबैको जानकािीको लासग प्रकाशन 
गरिएकोछ।  

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची: 

ए.यो.क्रम नं. िोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 
छनौट भएका खुला/ 

समावेशी समूह 
कैफियत 

१ ७५ पवन िट्टिाई खुला   

२ ५३२ प्रववन थापा खुला   

३ २५६ िञ्जजना िाना मगि मफहला   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................... 
वकशोि जोशी 

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौ) 

                                

                                                                 

 


