
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 2 मधे्य  ~ 1  ~ 

उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. ५४/०७९-८०, समसत: २०७९/०५/१२ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५०७/०७८-७९ (खुला), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (प्राविविक), विक्षा 

सेिा, विक्षा प्रिासन समूह, प्राविविक सहायक पदका लावग माग पद सङ््खया ६ (छ) को २०७९/०५/०९ गते 

वलइएको अन्तिागतागमा उपस्स्थत उमे्मदिार सङ््खया १३ (तेह्र) को वलस्ित परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा वमवत 

२०७९/०५/१२ गतेको वनर्गयानुसार स्थायी वनयुस्िको लावग वनम्न कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्ित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. 

नं. 

िोल 

नं. 

उमे्मदवािको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफारिस गरिएको 

कायाालय नाम थि ठेगाना 

१ २३३६ सुवमत कुमार च िरी ककडी-९, बारा 
विजय नन्द 

च िरी 
महन्थी च िरी 

गंगाजमूना 

गाउाँपावलका, िावदङ्ख 

२ १२४५ वबमाग  वबष्ट िमाली-९, अछाम लवलत विष्ट अजगने विष्ट 
विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 

३ १५९७ राजेन्द्र बहादुर रोकाया दहैकोट-९, बाजुरा जोगी रोकाया 
कनगविरे 

रोकाया 

बलेफी गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

४ १९८८ श्रिर् कुमार िमाग पुचौडी-४, बैतडी 
वबक्रम राज 

िमाग 
िमग राज िमाग 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप 

५ १८०९ िसन्ती  िुढाऐर 
कोदेली-९, 

डडेल्िुरा 

लक्ष्मी वसंह 

बुढाऐर 

राम वसंह 

बुढाऐर 

ज्वालामुिी 

गाउाँपावलका, िावदङ्ख 

६ ७१८ वदनेि बहादुर बम 
चिराच तारा-१, 

डोटी 

नृप बहादुर 

बम 

मोराडी वसंह 

बम 

सुनापवत गाउाँपावलका, 

रामेछाप 
 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. 
िोल 

नं. 

उमे्मदवािको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थि ठेगाना 

१ २२१३ सावित्री  दुिाडी ढोला-७, िावदङ्ग कर्ग बहादुर दुिाडी वटका दत्त दुिाडी 

२ १६३९ राम बहादुर के्षत्री ताजुङ्ख-२, पिगत िन बहादुर के्षत्री वडल बहादुर के्षत्री 
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जम्मा पाना 2 मधे्य  ~ 2  ~ 

अस्थायी सूची : 

क्र.स. िोल नं. उमे्मदवािको नाम, थि बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ २२५४ सीता  प डेल गुनािर प डेल मेघलाल प डेल 

२ १६१० रािा  अंगाई न्य पाने भुवमनन्द अंगाई तुल्सी प्रसाद अंगाई 

 

 

_________________ 

वकिोर जोिी 

(अविकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अविकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट : ससफारिस भएका उमे्मदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१७ गते सबहान ८:०० बजे पसि सदइने ि।  


