प्रदेश लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

बैकसपिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं. ३/०७९-८० समसत २०७९/०४/१५
आयोगको विज्ञापन नं. ७७०/०७७-७८ (खल
ु ा) तर्फ स्थानीय तह अन्तगफ त सहायकस्तर पााँच ाँ तह
(प्राविविक), विविि सेिा, कम्प्यटु र अपरेटर पदमा वसर्ाररस गररएको मध्ये वसर्ाररस भएको वमवतले एक िर्फ वभत्र ररक्त
भएको तपविलका पदमा सोवह वि.नं. का िैकवपपक योग्यताक्रमका उम्पमेदिारलाई स्थायी वनयुवक्तका लावग देहाय
िमोविम वसर्ाररस गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७९/०४/१५ गतेको वनर्फ यअनस
ु ार अनरु ोि छ ।
तिसशल
सब.नं. ७७०/०७७-०७८ (खुला), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको सवविण
यो.
िोल नं.
क्र.नं.
५

उम्मेदवािको
नाम, थि

३५५

विनय श्रेष्ठ

१२ १०३६

प्रकाि थापा

ठेगाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

िटु िल -५,
रुपन्देही
नारायर्-२,
दैलेख

रािेन्र प्रसाद
श्रेष्ठ
कृष्र् िहादरु
थापा

वित िहादरु
श्रेष्ठ
दल िहादरु
थापा

ससफारिस भएको
कायाालय
वभमर्े दी गाउाँपावलका,
मकिानपरु
सनु ापवत गाउाँपावलका,
रामेछाप

िद रिक्त हुनाको
कािण
राविनामा स्िीकृत
गराएको ।
राविनामा स्िीकृत
गराएको ।

देहाय
सब.नं. ७७०/०७७-०७८ (खुला), ससफारिस गरिएका वैकसपिक उम्मेदवािको सवविण
वै.यो.
क्र.नं.

िोल नं.

उम्मेदवािको
नाम, थि

१

६१०

रोिन काकी

२

१५७२

चन्र विर गरुु ङ

ठेगाना
वत्रयगु ा-२,
उदयपरु
मान्ि-ु ५,
गोरखा

बाबुको नाम

बाजेको नाम

ससफारिस भएको कायाालय

खेम ि.

ररपध्ु िि

वभमर्े दी गाउाँपावलका,
मकिानपरु

हेमराि

िंकु

सनु ापवत गाउाँपावलका, रामेछाप

_______________
वकिोर िोिी
(अविकृत छै ट ाँ)

_____________
पदम ओझा
(अविकृत सात ाँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०४/१८ गते सदनको ११:०० बजे िसि सदइने ि ।

टे लिफोनः ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,

ई-मे िः

info.ppsc@bagamati.gov.np,

वेब साइटः

ppsc.bagamati.gov.np

प्रदेश लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

बैकसपिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं. ४ /०७९-८० समसत २०७९/०४/१५
आयोगको विज्ञापन नं. ७२९/०७७-७८ (मवहला) तर्फ स्थानीय तह अन्तगफ त सहायकस्तर च थो तह
(प्राविविक), इवजिवनयररङ सेिा, वसवभल समूह, अवसष्टेण्ट सि इवजिवनयर पदमा वसर्ाररस गररएको मध्ये वसर्ाररस
भएको वमवतले एक िर्फ वभत्र ररक्त भएको तपविलका पदमा सोवह वि.नं. का िैकवपपक योग्यताक्रमका उम्पमेदिारलाई
स्थायी वनयवु क्तका लावग देहाय िमोविम वसर्ाररस गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७९/०४/१५ गतेको
वनर्फ यअनस
ु ार अनरु ोि छ ।
तिसशल
सब.नं. ७२९/०७७-०७८ (खुला), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको सवविण
यो.
िोल नं.
क्र.नं.
१
४१९८

उम्मेदवािको
नाम, थि

ठेगाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

सवन्दया विष्ट

मंगलसेन-९,
अछाम

खडक िहादरु
विष्ट

ियपवत विष्ट

ससफारिस भएको
कायाालय
भरतपरु महानगरपावलका,
वचतिन

िद रिक्त हुनाको
कािण
अन्यत्र सरुिा भै
गएको ।

देहाय
सब.नं. ७२९/०७७-०७८ (खुला), ससफारिस गरिएका वैकसपिक उम्मेदवािको सवविण
वै.यो.
क्र.नं.

िोल नं.

उम्मेदवािको
नाम, थि,ठे गाना

ठेगाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

ससफारिस भएको कायाालय

३

१५५६

स्नेहा विष्ट

दगु ौली-२
कै लाली

भोि िहादरु

लाल िहादरु

भरतपरु महानगरपावलका वचतिन

_______________
वकिोर िोिी
(अविकृत छै ट ाँ)

_____________
पदम ओझा
(अविकृत सात ाँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०४/१८ गते सदनको ११:०० बजे िसि सदइने ि ।

टे लिफोनः ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,

ई-मे िः

info.ppsc@bagamati.gov.np,

वेब साइटः

ppsc.bagamati.gov.np

प्रदेश लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

बैकसपिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.५ /०७९-८० समसत २०७९/०४/१५
आयोगको विज्ञापन नं. ७७२/०७७-७८ (खल
ु ा) तर्फ स्थानीय तह अन्तगफ त सहायकस्तर पााँच ाँ तह
(प्राविविक), विक्षा सेिा, विक्षा प्रिासन समूह, प्राविविक सहायक पदमा वसर्ाररस गररएको मध्ये वसर्ाररस भएको
वमवतले एक िर्फ वभत्र ररक्त भएको तपविलका पदमा सोवह वि.नं. का िैकवपपक योग्यताक्रमका उम्पमेदिारलाई स्थायी
वनयवु क्तका लावग देहाय िमोविम वसर्ाररस गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७९/०४/१५ गतेको वनर्फ यअनस
ु ार
अनरु ोि छ ।
तिसशल
सब.नं. ७७२/०७७-०७८ (खुला), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको सवविण
यो.
िोल नं.
क्र.नं.
२
२०५६
खल
ु ा

उम्मेदवािको
नाम, थि
राम प्रिेि
महतो

ठेगाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

डुमरी-८,
वसरहा

वहरालाल महतो

वनगफ र्ु महतो

ससफारिस भएको
कायाालय
सामाविक विकास
मन्त्रालय, िागमती प्रदेि

िद रिक्त हुनाको
कािण
राविनामा
स्िीकृत गराएको

देहाय
सब.नं. ७७२/०७७-०७८ (खुला), ससफारिस गरिएका वैकसपिक उम्मेदवािको सवविण
वै.यो.
क्र.नं.

िोल नं.

उम्मेदवािको
नाम, थि

ठेगाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

ससफारिस भएको कायाालय

३

१४४९

वदपक वसमफ ल

गोरखा-८
गोरखा

कृष्र् ि.

पडु ् के

सामाविक विकास मन्त्रालय
िागमती प्रदेि

_______________
वकिोर िोिी
(अविकृत छै ट ाँ)

_____________
पदम ओझा
(अविकृत सात ाँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०४/१८ गते सदनको ११:०० बजे िसि सदइने ि ।

टे लिफोनः ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,

ई-मे िः

info.ppsc@bagamati.gov.np,

वेब साइटः

ppsc.bagamati.gov.np

प्रदेश लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

बैकसपिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं. ६/०७९-८० समसत २०७९/०४/१५
आयोगको विज्ञापन नं. ७६७/०७७-७८ (खल
ु ा) तर्फ स्थानीय तह अन्तगफ त सहायकस्तर पााँच ाँ तह
(प्राविविक), कृवर् सेिा, भेटेररनरी र लाइभस्टक पोपरी एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट (ला.पो.डे.डे.) समूह, पिु स्िास््य
प्राविविक र पिु सेिा प्राविविक पदमा वसर्ाररस गररएको मध्ये वसर्ाररस भएको वमवतले एक िर्फ वभत्र ररक्त भएको
तपविलका पदमा सोवह वि.नं. का िैकवपपक योग्यताक्रमका उम्पमेदिारलाई स्थायी वनयवु क्तका लावग देहाय िमोविम
वसर्ाररस गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७९/०४/१५ गतेको वनर्फ यअनुसार अनरु ोि छ ।
तिसशल
सब.नं. ७६७/०७७-०७८ (खुला), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको सवविण
यो.
िोल नं.
क्र.नं.
१८

१७

३६

४६८

उम्मेदवािको
नाम, थि
वतथफ राि
पोख्रेल
सरु न्े र ओली

ठेगाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

तर्ु ारा-८,
्यठु ान
वछिाङ-७,
रुकुम

वनम प्रसाद
िैसी

दामु िैसी

वटकाराम ओली

आाँसीराम
ओली

ससफारिस भएको
कायाालय
रावससराङ् ग गााँउपावलका,
मकिानपरु
िेवनघाट रोराङ
गाउाँपावलका, िावदङ

िद रिक्त हुनाको
कािण
अन्यत्र वसर्ारीस
भै गएको ।
अन्यत्र वसर्ारीस
भै गएको ।

देहाय
सब.नं. ७६७/०७७-०७८ (खुला), ससफारिस गरिएका वैकसपिक उम्मेदवािको सवविण
वै.यो.
क्र.नं.

िोल नं.

उम्मेदवािको
नाम, थि

७

४२१

इन्र िहादरु विरेल

८

३६७

वसतामैया च िरी

ठेगाना
क्षेत्रपा-९
दोलखा
िििार-५,
िवदफ या

बाबुको नाम

बाजेको नाम

हरर ि.

लवलमान

चोहररया
थारु

सोझलाल
थारु

_______________
वकिोर िोिी
(अविकृत छै ट ाँ)

ससफारिस भएको कायाालय
रावससराङ् ग गााँउपावलका,
मकिानपरु
िेनीघाट रोराङ गाउाँपावलका,
िावदङ

_____________
पदम ओझा
(अविकृत सात ाँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०४/१८ गते सदनको ११:०० बजे िसि सदइने ि ।

टे लिफोनः ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,

ई-मे िः

info.ppsc@bagamati.gov.np,

वेब साइटः

ppsc.bagamati.gov.np

प्रदेश लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

बैकसपिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.७ /०७९-८० समसत २०७९/०४/१५
आयोगको विज्ञापन नं. ७४७/०७७-७८ (खल
ु ा) तर्फ स्थानीय तह अन्तगफ त सहायकस्तर च थो तह
(प्राविविक), स्िास््य सेिा, हेपथ ईन्स्पेससन समूह, अ.हे.ि. पदमा वसर्ाररस गररएको मध्ये वसर्ाररस भएको वमवतले
एक िर्फ वभत्र ररक्त भएको तपविलका पदमा सोवह वि.नं. का िैकवपपक योग्यताक्रमका उम्पमेदिारलाई स्थायी वनयवु क्तका
लावग देहाय िमोविम वसर्ाररस गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७९/०४/१५ गतेको वनर्फ यअनस
ु ार अनरु ोि छ ।
तिसशल
सब.नं. ७४७/०७७-०७८ (खुला), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको सवविण
यो.
उम्मेदवािको
िोल नं.
ठेगाना
क्र.नं.
नाम, थि
३७
अिय कुमार देिताल -६,
३९०
खल
यादि
िारा
ु ा
५
अरविन्द कुमार वदपही-७,
१६६०
खल
साह तेली
र तहट
ु ा

बाबुको नाम
रामिािु प्रसाद
यादि
वलला प्रसाद
तेली

ससफारिस भएको
िद रिक्त हुनाको
कायाालय
कािण
िोखु राउत
ग रीिंकर गाउाँपावलका, अन्यत्र वसर्ारीस
अवहर
दोलखा
भै गएको ।
मण्डनदेउपरु नगरपावलका, अन्यत्र वसर्ारीस
रामु साह तेली
काभ्रेपलाजचोक
भै गएको ।
बाजेको नाम

देहाय
सब.नं. ७४७/०७७-०७८ (खुला), ससफारिस गरिएका वैकसपिक उम्मेदवािको सवविण
वै.यो.
िोल नं.
क्र.नं.

उम्मेदवािको नाम,
थि, ठेगाना

ठेगाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

ससफारिस भएको
कायाालय
ग रीिंकर गाउाँपावलका
दोलखा

६

१०९० गोपाल कुमार महतो

विराटनगर-१८ मोरङ् ग

महेन्र महतो

िगु लाल महतो

७

८२७९ ब्रिवकिोर साह

ििरगजि-२, सलाफ ही

भरत साह

राम स्िरुप साह

_______________
वकिोर िोिी
(अविकृत छै ट ाँ)

मण्डनदेउपरु नगरपावलका,
काभ्रेपलाजचोक

_____________
पदम ओझा
(अविकृत सात ाँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०४/१८ गते सदनको ११:०० बजे िसि सदइने ि ।
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प्रदेश लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

बैकसपिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.८ /०७९-८० समसत २०७९/०४/१५
आयोगको विज्ञापन नं. ७७७/०७७-७८ (खल
ु ा), स्थानीय तह अन्तगफ त, अविकृतस्तर छै टौं तह (प्राविविक),
इवजिवनयररङ सेिा, वसवभल समूह, इवजिवनयर पदमा वसर्ाररस गररएको मध्ये वसर्ाररस भएको वमवतले एक िर्फ वभत्र
ररक्त भएको तपविलका पदमा सोवह वि.नं. का िैकवपपक योग्यताक्रमका उम्पमेदिारलाई स्थायी वनयवु क्तका लावग देहाय
िमोविम वसर्ाररस गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७९/०४/१५ गतेको वनर्फ यअनस
ु ार अनरु ोि छ ।
तिसशल
सब.नं. ७७७/०७७-०७८ (खुला), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको सवविण
यो.
िोल नं.
क्र.नं.

उम्मेदवािको
नाम, थि

ठेगाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

१०

वििेक वघवमरे

दोदी-३,
लमिङ
ु

िनादफ न वघवमरे

सयु फ प्रसाद
वघवमरे

३१२

ससफारिस भएको
कायाालय
सनु ापवत गाउाँपावलका,
रामेछाप

िद रिक्त हुनाको
कािण
राविनामा
स्िीकृत गराएको

देहाय
सब.नं. ७७७/०७७-०७८ (खुला), ससफारिस गरिएका वैकसपिक उम्मेदवािको सवविण
वै.यो.
क्र.नं.

िोल नं.

२

२५९

उम्मेदवािको
नाम, थि
अंकुर सिु ेदी

ठेगाना

बाबुको नाम

कुरुलेतेनपु ा-3,
अिफ नु सिु ेदी
िनकुटा

बाजेको नाम
वनविराि
सिु ेदी

_______________
वकिोर िोिी
(अविकृत छै ट ाँ)

ससफारिस भएको कायाालय
सनु ापवत गाउाँपावलका, रामेछाप

_____________
पदम ओझा
(अविकृत सात ाँ)
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