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

बैकसपिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं. १३३/०७८-७९ समसत २०७८/११/१०
आयोगको मिमि २०७8/07/13 को सूचना नं. ७६/०७8-७9 बिोजिि सहायकस्िर पााँचौँ िह

(प्राविमिक), विविि सेिा, िवहला विकास मनरीक्षक पदिा उम्िेदिार मसफाररस गररएको पद िध्ये ररक्त भएको पदिा
साविकिा मसफाररस भएका उम्िेदिारलाई उक्त मसफाररस सूचीको योग्यिाक्रििाट हटाई ररक्त हुने सो पदिा
सोवह मब.नं. का िैकजपपक योग्यिाक्रिका उम्िेदिारलाई स्थायी मनयुजक्तका लामग दे हाय बिोजिि मसफाररस गने

ाँ ा सम्िजधिि सिैको िानकारीका लामग यो सूचना प्रकाशन
मनर्णय आयोगबाट (मिमि २०७८/11/09) भएको हुद
गररएको छ ।

मब.नं. ७७1/०७७-०७८ (खुला) योग्यिाक्रिबाट हटाइएका उम्िेदिारको वििरर्
यो.
क्र.नं.
२

रोल नं.

६३३

उम्िेदिारको
नाि, थर
यिुना पौडेल

ठे गाना
िगिपुर-३,
जचििन

बाबुको

बािेको

मसफाररस भएको

नाि

नाि

कायाणलय

नारायर्
प्रसाद
पौडेल

वपिाम्बर

िुमनिेशी नगरपामलका,

पौडेल

िाददङ्ग

पद ररक्त हुनाको कारर्
रािपत्ांवकि िृमिय श्रे र्ी
सहायक सं रक्षर् अमिकृििा
मसफारीस भै गएको पत्
प्राप्त भएको

मब.नं. ७७1/०७७-०७८ (खुला) मसफाररस गररएका िैकजपपक उम्िेदिारको वििरर्
िै.यो.
क्र.नं.
१

रोल नं.
५४१

उम्िेदिारको

ठे गाना

नाि, थर
िजधदरा जिमिरे

िोरपाटी-४, काठिाडौं

बाबुको नाि
लोकनाथ जिमिरे

बािेको नाि
िेिनाथ

मसफाररस भएको कायाणलय
िुमनिेशी नगरपामलका, िाददङ्ग

जिमिरे

_______________
किशोर जोशी
(अकििृत छै ट ौँ)

_____________
पदम ओझा
(अकििृत सात ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७८/११/१५ गते सदनको १:०० 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
सचू ना नं. १३४ /०७८-७९ समसत २०७८/११/१०
आयोगको मिमि २०७8/06/14 को सूचना नं. 53/०७8-७9 बिोजिि सहायकस्िर पााँचौँ िह

(प्राविमिक), इजिमनयररङ सेिा, मसमभल सिूह, इररगेशन/िनरल/स्यामनटरी उपसिूह, सब इजिमनयर / बररष्ठ

खानेपानी िथा सरसफाई टे जननमसयन पदिा उम्िेदिार मसफाररस गररएको पद िध्ये ररक्त भएको पदिा साविकिा
मसफाररस भएका उम्िेदिारलाई उक्त मसफाररस सूचीको योग्यिाक्रििाट हटाई ररक्त हुने सो पदिा सोवह मब.नं.
का िैकजपपक योग्यिाक्रिका उम्िेदिारलाई स्थायी मनयुजक्तका लामग दे हाय बिोजिि मसफाररस गने मनर्णय

ाँ ा सम्िजधिि सिैको िानकारीका लामग यो सूचना प्रकाशन
आयोगबाट (मिमि २०७८/11/09) भएको हुद
गररएको छ ।

मब.नं. ७53/०७७-०७८ (खुला) योग्यिाक्रिबाट हटाइएका उम्िेदिारको वििरर्
यो.

रोल

उम्िेदिारको

क्र.नं.

नं.

नाि, थर

३६

4292

जििन रे ग्िी

ठे गाना
कामलकाकोट५, स्याङ्िा

बाबुको

बािेको

मसफाररस भएको

नाि

नाि

कायाणलय

िारा

टे क

बहादुर

बहादुर

रे ग्िी

रे ग्िी

िेिाल गाउाँपामलका,
काभ्रेपलाञ्चोक

पद ररक्त हुनाको कारर्
राजिनािा स्िीकृमिको
पत् प्राप्त भएको

मब.नं. ७53/०७७-०७८ (खुला) मसफाररस गररएका िैकजपपक उम्िेदिारको वििरर्
िै.यो.
क्र.नं.
3

रोल नं.
1323

उम्िेदिारको

ठे गाना

नाि, थर
वकरर् ढकाल

नाम्िुङ-६, गोरखा

बाबुको नाि
भ ुमिनधद ढकाल

बािेको नाि

मसफाररस भएको कायाणलय

मबष्र्ु प्रसाद

िेिाल गाउाँपामलका,

ढकाल

काभ्रेपलाञ्चोक

_______________
किशोर जोशी
(अकििृत छै ट ौँ)

_____________
पदम ओझा
(अकििृत सात ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७८/११/१५ 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. १३५/०७८-७९ समसत २०७८/११/१०
आयोगको मिमि २०७8/08/03 को सूचना नं. 96/०७8-७9 बिोजिि सहायकस्िर पााँचौँ िह

(प्राविमिक), स्िास््य सेिा, हेपथ ईधस्पेनसन सिूह, हेपथ अमसस्टे धट पदिा उम्िेदिार मसफाररस गररएको पद िध्ये

ररक्त भएको पदिा साविकिा मसफाररस भएका उम्िेदिारलाई उक्त मसफाररस सूचीको योग्यिाक्रििाट हटाई ररक्त

हुने सो पदिा सोवह मब.नं. का िैकजपपक योग्यिाक्रिका उम्िेदिारलाई स्थायी मनयुजक्तका लामग दे हाय बिोजिि
मसफाररस गने मनर्णय आयोगबाट (मिमि २०७८/11/09) भएको हुाँदा सम्िजधिि सिैको िानकारीका लामग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मब.नं. ७99/०७७-०७८ (खुला) योग्यिाक्रिबाट हटाइएका उम्िेदिारको वििरर्
यो.

रोल

उम्िेदिारको

क्र.नं.

नं.

नाि, थर

७

४२३२

रिेश काकी

ठे गाना

िरे -१, उदयपुर

बाबुको

बािेको

मसफाररस भएको

नाि

नाि

कायाणलय

हरर

राि

बहादुर

बहादुर

काकी

काकी

िहाभारि गाउाँ पामलका,
काभ्रेपलाञ्चोक

पद ररक्त हुनाको कारर्
मसफारीस भएको
कायाणलयिा व्यजक्तगि
कारर्ले निाने मनिेदन
प्राप्त भएको ।

मब.नं. ७99/०७७-०७८ (खुला) मसफाररस गररएका िैकजपपक उम्िेदिारको वििरर्
िै.यो.
क्र.नं.
२

रोल नं.
२७०१

उम्िेदिारको

ठे गाना

नाि, थर
गर्ेश मसं ह

थलारा-९, िझाङ्ग

बाबुको नाि
राि बहादुर मसं ह

बािेको नाि
हरी मसं ह

_______________
किशोर जोशी
(अकििृत छै ट ौँ)

मसफाररस भएको कायाणलय
िहाभारि गाउाँ पामलका,
काभ्रेपलाञ्चोक

_____________
पदम ओझा
(अकििृत सात ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७८/११/१५ 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

