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

बैकसपिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं. १२६/०७८-७९, समसत २०७८/१०/१३
आयोगको लब.नं . ७२८/०७७-०७८ (खु िा) र ७२९/०७७-०७८ (मलििा) र ७३०/०७७-७८ (आ.ज.) तफफ स्थानीय
ति अन्तगफत, सिायकस्तर चौथो ति (प्रालवलिक), इलिलनयररङ सेवा, लसलिि समू ि, अलसष्टे ण्ट सब इलिलनयर पदमा यस
कायाफ ियको लमलत २०७८/०५/२० को सूचना नं . १७/०७८-०७९, १८/०७८-७९ र २१/०७८-०७९ बमोलजम स्थायी
लनयुक्तिका िालग दे िायका स्थानीय तििरूमा लसफाररस गररएका तपलिि बमोलजमको लववरण िएका उम्मेदवारिरू
मध्ये लितेष लब.क र ज्योलत प्रकाि साि को पद लनजिरुिे रालजनामा लदएको कारणबाट ररि िएको साथै अजय कुमार
मण्डि सिायकस्तर पााँ चौ तिमा प्रदे ि नं . १ मा लसफारीस िइ रमाना लिइ जानु िएकोिे पद ररि िएको हाँ दा
लनजिरूिाई उि लसफाररस सूचीको योग्यताक्रमवाट िटाई ररि हुने सो पदमा सोलि लब.नं . का दे िायका वैकक्तिक
उम्मेदवारिरूिाई स्थायी लनयुक्तिका िालग लसफाररस गने आयोगबाट लमलत २०७८/१०/१३ मा लनणफय िएको हुाँ दा
सम्वक्तित सवैको जानकारीका िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
बि.नं . ७२८/०७७-०७८ (खुला), ७२९ (मबिला) र ७३०/०७७-०७८ (आ.ज) योग्यताक्रमवाट िटाईएका
उम्मे दवारको बववरण
यो.क्र.नं.

रोि नं.

२९ (खुिा)

२९९१

१
(बै .मलििा)

७ (आ.ज)

२३६०
२६७८

उम्मेदवारको
नाम, थर
लिते ि लव.क.
ज्योलत प्रकाि
साि
अजय कुमार
मण्डि

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजेको
नाम
मक्तिरे
कामी

मंगिसे न-९, अछाम

िगे कामी

गौर-८, रौतिट

गणे ि साि

लिब साि

मनरा लससवा-१,
मिोत्तरी

िलित
मण्डि

रुदि
मण्डि

लसफाररस िएको कायाफ िय
कालिञ्चोक गाउाँ पालिका,
दोिखा
िरतपुर मिानगरपालिका
लचतवन
िीमफेदी गाउाँ पालिका,
मकवानपुर

बि.नं . ७२८/०७७-०७८ (खुला), ७२९ (मबिला) र ७३०/०७७-०७८ (आ.ज) बिफाररि गररएका वै कल्पिक
उम्मे दवारको बववरण
वै .यो.
क्र.नं.

रोि नं.

७ (खुिा)

५६८५

२ (बै .
मलििा)

२५२२

१ (आ.ज)

११

उम्मेदवारको
नाम, थर,ठे गाना
रुपेि कुमार
यादव
सम्झना बु ढाथोकी
लवजय दिाफ मी
मगर

ठे गाना

बाबु को नाम

मिनािा-८,
िनुषा
िारदा-७,
सल्यान
बािुवाटार३, दै िेख

_______________
किशोर जोशी
(अकििृत छै टौं)

मिालवर यादव
लनमफि
बु ढाथोकी
िलछराम
दिाफ मी मगर

बाजेको नाम

लसफाररस िएको कायाफ िय

कैिा राउत
ग्वार

कालिञ्चोक गाउाँ पालिका, दोिखा

नदु बु ढाथोकी

िरतपुर मिानगरपालिका लचतवन

पदमे दिाफ मी

िीमफेदी गाउाँ पालिका,
मकवानपुर

_______________
पदम ओझा
(अकििृत सात ौँ)

_____________
श्रीराम पडु ासैनी
(अकििृत आठ ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७८/१०/१७ गते सबहान 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 सचू ना
सूचना नं. १२७/०७८-७९, समसत २०७८/१०/१३
आयोगको लब.नं . ७५३/२०७७-०७८ (खुिा), सिायकस्तर पााँ चौ ाँ ति (प्रालवलिक), इलिलनयररङ सेवा, लसलिि
समू ि, इररगेिन/जनरि/स्यालनटरी उपसमू ि, सब इलिलनयर / बररष्ठ खाने पानी तथा सरसफाई टे क्तिलसयन पदमा सूचना
नं . ५३/०७८-७९ लमलत २०७८/०६/१४ को लनणफयानु सार योग्यताक्रम नम्बर १९ मा िारदानगर-१, लचतवन, का रोि नम्बर
५३३४ का लमिन के.सी.िाई िौलतक पूवाफ िार लवकास मन्त्रािय बागमती प्रदे िमा स्थायी लनयूक्तिका िागी लसफाररस गरी
पठाईएकोमा लनज ईक्तजजलनयरीङ सेवा, लसलिि समू ि, अलिकृत छै टौ ाँ ईक्तजजलनयर पदमा िरतपुर मिानगरपालिकामा
लसफारीस हुनु िएकोिे लनजको पद ररि हुन गएको हाँ दा लनजिाई उि लसफाररस सूचीको योग्यताक्रमवाट िटाई ररि
हुने सो पदमा सोलि लब.नं . का दे िायका वैकक्तिक उम्मेदवारिाई स्थायी लनयुक्तिका िालग लसफाररस गने आयोगबाट लमलत
२०७८/१०/१३ मा लनणफय िएको हुाँ दा सम्वक्तित सवैको जानकारीका िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।

वै.यो.
क्र.नं .
२

बि.नं . ७५३/०७७-०७८ (खुला) बिफाररि गररएका वै कल्पिक उम्मे दवारको बववरण
उम्मेदवारको
ठे गाना
बाजे को
रोि नं .
बाबुको नाम
लसफाररस िएको कायाफ िय
नाम, थर
नाम
१६४६

िाि बिादु र लबष्ट

परािन-३,
कन्चनपुर

_______________
किशोर जोशी
(अकििृत छै टौं)

नरलवर लवष्ट

लजता लवष्ट

_______________
पदम ओझा
(अकििृत सात ौँ)

िौलतक पूवाफ िार लवकास
मन्त्रािय बागमती प्रदे ि

_____________
श्रीराम पडु ासैनी
(अकििृत आठ ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७८/१०/१७ गते सबहान 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 सचू ना
सूचना नं. १२८/०७८-७९, समसत २०७८/१०/१३
आयोगको लवज्ञापन नं . ७९९/०७७-७८ (खु िा), प्रदे ि तथा स्थानीय ति अन्तगफत,

सिायकस्तर पााँ चौ ाँ ति

(प्रालवलिक), स्वास्थ्य सेवा, िेल्थ ईजपेक्सन समू ि, िे ल्थ अलसस्टे न्ट पदमा सूचना नं . ९६/०७८-७९ लमलत २०७८/०८/०३ को
लनणफयानु सार योग्यताक्रम नम्बर २२ मा मिाबु-१, दै िेख का रोि नम्बर २५४२ का लदपक बिादु र खत्री िाई कालिञ्चोक
गााँ उपालिका दोिखामा मा स्थायी लनयूक्तिका िागी लसफाररस गरी पठाईएकोमा आफू रालष्टिय लबमा कम्पनी लि. मा
कायफरत रिे को हाँ दा उि लसफारीस िएको पदमा नजाने व्यिोराको लनवेदन आयोगमा लमलत २०७८/१०/०५ मा स्वयं
उपक्तस्थत िइ लमलत २०७८/१०/०५ मै सनाखत समे त िएको हुाँ दा लनजिाई उि लसफाररस सूचीको योग्यताक्रमवाट िटाई
ररि हुने सो पदमा सोलि लब.नं . का दे िायका वैकक्तिक उम्मेदवारिाई स्थायी लनयुक्तिका िालग लसफाररस गने
आयोगबाट लमलत २०७८/१०/१३ मा लनणफय िएको हुाँ दा सम्वक्तित सवैको जानकारीका िालग यो सूचना प्रकािन गररएको
छ।

वै.यो.
क्र.नं .
१

बि.नं . ७९९/०७७-०७८ (खुला) बिफाररि गररएका वै कल्पिक उम्मे दवारको बववरण
उम्मेदवारको
ठे गाना
बाजे को
रोि नं .
बाबुको नाम
लसफाररस िएको कायाफ िय
नाम, थर
नाम
१४१३

लिरे न्द्र बु ढा

कुमाि गाउाँ ४, कालिकोट

_______________
किशोर जोशी
(अकििृत छै टौं)

नर बु ढा

केविे बु ढा

_______________
पदम ओझा
(अकििृत सात ौँ)

कालिन्चोक गााँ उपालिका
दोिखा

_____________
श्रीराम पडु ासैनी
(अकििृत आठ ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७८/१०/१७ गते सबहान ११:०० बजे िसि सदइने
ि।
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प्रदेश लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

अस्थायी उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सचू ना
सूचना नं. १२९/०७८-७९, समसत २०७८/१०/१३
कमिामाई नगरपालिका लसिुिीिबाट ईक्तजजलनयरीङ सेवा लसलिि समू ि चौथो ति अलसष्टे न्ट सब-इक्तजजलनयर ३
जना अस्थायी लसफारीस माग बमोलजम आयोगको लब.नं . ७२८-७३३/०७७-०७८ (खुिा/समावेिी) स्थानीय ति अन्तगफत,
सिायकस्तर चौथो ति (प्रालवलिक), इलिलनयररङ सेवा, लसलिि समू ि, अलसष्टेण्ट सब इलिलनयर पदमा खुिा तफफको
वैकक्तिक उम्मेदवारिरु लसफारीस िइ सकेको कारणिे आयोगको लव.नं ७२९/०७७-७८ (मलििा), लव.नं ७३०/०७७०७८ (आ.ज) तथा लब.नं . ७३१/०७७-०७८ (मिेिी) लमलत २०७८/०५/२० को सूचना नं. १८/०७८-७९, १९/०७८-०७९, र
२०/०७८-०७९ बमोलजम बैकक्तिक सूलचमा रिे का दे िायका उमे दवारिरुिाइ कमिामाई नगरपालिकामा माग िए
बमोलजम अस्थायी उम्मेदवार लनयुक्तिका िालग लसफाररस गने आयोगबाट लमलत २०७८/१०/१३ मा लनणफय िएको हुाँ दा
सम्वक्तित सवैको जानकारीका िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
अस्थायी बिफारीि गररएका उम्मे दवारको बववरण
बै यो.क्र.
नं .
३ (मलििा)

रोि नं .
१५५६

उम्मेदवारको
नाम, थर

ठे गाना

बाबुको नाम

बाजे को
नाम

अस्थायी लसफाररस िएको
कायाफ िय

स्नेिा लवष्ट

दु गौिी-२ कैिािी

िोज बिादु र

िाि
बिादु र

कमिामाई नगरपालिका
लसिुिी ।

२ (आ.ज)

१५६२

लकरण कुमार
कुिुङ

गु देि-३, सोिुखुम्बु

लबर बिादु र
राइफ

िंका मान
राइफ

कमिामाई नगरपालिका
लसिुिी ।

१ (मिे िी)

३२५३

सु यफ कान्त सतरा

त. गोलवन्दपुर-७,
लसरिा

राम प्रकाि
सतरा

खन्तर
सतरा

कमिामाई नगरपालिका
लसिुिी ।

_______________
किशोर जोशी
(अकििृत छै टौं)

_______________
पदम ओझा
(अकििृत सात ौँ)

_____________
श्रीराम पडु ासैनी
(अकििृत आठ ौँ)
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