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

बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररि िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. ४६ /०७९-८० समसि २०७९/०५/०५
आयोगको सब.नं. ७५१/०७७-०७८ (दसिि) िफफ िहायकस्िर चौथो िह (प्राववसधक), स्वास््य
िेवा, हेपथ ईन्स्िेक्िन िमूह, अ.हे.ब. िदमा सिफाररि गररएको मध्ये सिफाररि भएको समसििे एक
वर्फसभत्र ररक्त भएको ििल्ििका िदमा िोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रमका उम्मेदवारिाई स्थायी

सनयुल्क्तका िासग दे हाय बमोल्िम सिफाररि गररएको व्यहोरा आयोगको समसि २०७९/०५/०५ गिेको
सनर्फयअनुिार अनुरोध छ ।
ििल्िि
सब.नं. ७५१/०७७-०७८ (दसिि), योग्यिाक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवारको वववरर्
यो.
क्र.नं.
२

रोि नं.

२०७०

उम्मेदवारको
नाम, थर
ििेन्र बैठा

ठे गाना

बाबुको नाम

बािेको
नाम

सिफाररि भएको कायाफिय

बिन्ििुर-

बडी बैठा

व्रहमदे व

ु गाउँिासिका,
िैिङ्ग

५, ििाफही

धोवी

बैठा धोवी

दोिखा

िद ररक्त
हुनाको कारर्
अन्यत्र सिफारीि भै
गएको ।

दे हाय
सब.नं. ७५१/०७७-०७८ (दसिि),सिफाररि गररएका वैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्
वै.यो.
क्र.नं.
१

रोि नं.
६९५५

उम्मेदवारको
नाम, थर
िल्न्दि टमटा

ठे गाना
ुफ ा
सिप्टी-७, दाचि

बाबुको नाम
िग्वा टमटा

बािेको नाम
कपया टमटा

_______________
सकशोर जोशी
(असिकृत छै ट ौँ)

सिफाररि भएको कायाफिय
ु गाउँिासिका, दोिखा
िैिङ्ग

_____________
पदम ओझा
(असिकृत िात ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१२ गते सदनको ११:०० बजे पसि सदइने ि ।

टे लिफोनः ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,
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प्रदेश लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा
(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररि िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. ४७ /०७९-८० समसि २०७९/०५/०५
आयोगको ववज्ञािन नं. 784/077-78 (खुिा), िहायकस्िर िाँचौँ िह (प्राववसधक), स्वास््य िेवा,
ि.हे.न./क.न. िमूह, िल्लिक हे पथ निफ िदमा सिफाररि गररएको मध्ये सिफाररि भएको समसििे एक वर्फसभत्र ररक्त
भएको ििल्ििका िदमा िोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रमका उम्मेदवारिाई स्थायी सनयुल्क्तका िासग दे हाय
बमोल्िम सिफाररि गररएको व्यहोरा आयोगको समसि २०७९/०५/०५ गिेको सनर्फयअनुिार अनुरोध छ ।
ििल्िि
सब.नं. ७84/०७७-०७८ (खुिा), योग्यिाक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवारको वववरर्
यो.
क्र.नं.
५

९

रोि नं.

१२७०

७२१

उम्मेदवारको
नाम, थर
भ ुिेि

रसमिा
घिी
िृिना

िौडेि

बािेको

ठे गाना

बाबुको नाम

सिफाररि भएको कायाफिय

ल्चत्िाङ्ग-९,

श्याम कृष्र्

राम बहादुर

कासिका गाउँिासिका,

मकवानिुर

घिी

घिी

रिुवा

गुिररया-८,

िोमनाथ

िािु प्रिाद

गौरीिंकर गाउँिासिका,

बर्दफया

िमाफ

िौडेि

दोिखा

नाम

िद ररक्त हुनाको
कारर्
रासजनामा स्वीकृ त
गराएको ।
अन्यत्र सिफारीि भै
गएको ।

दे हाय
सब.नं. ७84/०७७-०७८ (खुिा),सिफाररि गररएका वैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्
वै.यो.
क्र.नं.

रोि नं.

१

३२५

२

१४९३

उम्मेदवारको
नाम, थर
वप्रसि

िहनी

िम्झना

श्रे ष्ठ

ठे गाना
हं ििुर-२, धनुर्ा
धािाखेि-१,
िसिििुर

बाबुको नाम

बािेको नाम

राम िदारथ िहनी

िक्ष्मेश्वर िहनी

गौरीिंकर गाउँिासिका, दोिखा

नन्द बहादुर श्रे ष्ठ

िगि बहादुर

कासिका गाउँिासिका, रिुवा

_______________
सकशोर जोशी
(असिकृत छै ट ौँ)

सिफाररि भएको कायाफिय

_____________
पदम ओझा
(असिकृत िात ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१२ गते सदनको ११:०० बजे पसि 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)

बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररि िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. ४८ /०७९-८० समसि २०७९/०५/०५
आयोगको सब.नं. 753, /२०७7-०७8 (खुिा), िहायकस्िर िाँचौँ िह (प्राववसधक), इल्िसनयररङ
िेवा, सिसभि िमूह, इररगेिन/िनरि/स्यासनटरी उििमूह, िब इल्िसनयर / बररष्ठ खानेिानी िथा
िरिफाई टे ल्क्नसियन िदमा सिफाररि गररएको मध्ये सिफाररि भएको समसििे एक वर्फसभत्र ररक्त भएको
ििल्ििका िदमा िोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रमका उम्मेदवारिाई स्थायी सनयुल्क्तका िासग
दे हाय बमोल्िम सिफाररि गररएको व्यहोरा आयोगको समसि २०७९/०५/०५ गिे को सनर्फयअनुिार
अनुरोध छ ।
ििल्िि
सब.नं. ७५3/०७७-०७८ (खुिा), योग्यिाक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवारको वववरर्
यो.
क्र.नं.
२

रोि नं.

1443

उम्मेदवारको
नाम, थर

ठे गाना

बाबुको नाम

बािेको

सिफाररि भएको कायाफिय

नाम

िद ररक्त
हुनाको कारर्

िुमन कुमार

मनरा-४,

अिोक

िुगेश्वर

भौसिक िूवाफधार ववकाि

राल्िनामा

सिवारी

महोत्तरी

सिवारी

सिवारी

मन्त्रािय

स्वीकृि गराएको

दे हाय
सब.नं. ७५3/०७७-०७८ (खुिा),सिफाररि गररएका वैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्
वै.यो.
क्र.नं.
6

रोि नं.

5294

उम्मेदवारको
नाम, थर

ठे गाना

असमि कुमार

मानिुर-५,

यादव

ििाफही

बाबुको नाम

राल्िनन्द राय

बािेको नाम

रामबसि राय

_______________
सकशोर जोशी
(असिकृत छै ट ौँ)

सिफाररि भएको कायाफिय
भौसिक िूवाफधार ववकाि
मन्त्रािय

_____________
पदम ओझा
(असिकृत िात ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१२ गते सदनको ११:०० बजे पसि सदइने ि ।

टे लिफोनः ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,
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info.ppsc@bagamati.gov.np,

वेब साइटः

ppsc.bagamati.gov.np

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

बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररि िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. ४9 /०७९-८० समसि २०७९/०५/०५
आयोगको सब.नं. 224/२०७7-०७8 (खुिा) स्थानीय िह अन्िगफि, िहायकस्िर चौथो िह ,
प्रिािन िेवा, िामान्य प्रिािन/िे खा िमूह, िहायक चौथो / िहिे खािाि िदमा सिफाररि गररएको मध्ये
सिफाररि भएको समसििे एक वर्फसभत्र ररक्त भएको ििल्ििका िदमा िोवह सब.नं. का वैकल्पिक
योग्यिाक्रमका उम्मेदवारिाई स्थायी सनयुल्क्तका िासग दे हाय बमोल्िम सिफाररि गररएको व्यहोरा
आयोगको समसि २०७९/०५/०५ गिे को सनर्फयअनुिार अनुरोध छ ।
ििल्िि
सब.नं. 224/०७७-०७८ (खुिा), योग्यिाक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवारको वववरर्
यो.
क्र.नं.
33

रोि नं.

4053

उम्मेदवारको
नाम, थर

ठे गाना

िव कुमार

िदभीर-1

ल्घसमरे

सिन्धुिी

बाबुको नाम

ल्खिाप्रिाद

बािेको

सिफाररि भएको कायाफिय

नाम
िय प्रिाद

िद ररक्त
हुनाको कारर्

िुगि गाउँिासिका

राल्िनामा

सिन्धुिापचोक

स्वीकृि गराएको

दे हाय
सब.नं. 224/०७७-०७८ (खुिा),सिफाररि गररएका वैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्
वै.यो.
क्र.नं.
1

रोि नं.

5054

उम्मेदवारको
नाम, थर
गर्ेि भट्ट

ठे गाना

िाटन-7 बैिडी

बाबुको नाम

वीर दत्त

बािेको नाम

सिफाररि भएको कायाफिय
िुगि गाउँिासिका

िगी

सिन्धुिापचोक

_______________
सकशोर जोशी
(असिकृत छै ट ौँ)

_____________
पदम ओझा
(असिकृत िात ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१२ गते सदनको ११:०० बजे पसि 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)

बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररि िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. ५० /०७९-८० समसि २०७९/०५/०५
आयोगको ववज्ञािन नं. 799/077-78 (खुिा), िहायकस्िर िाँचौँ िह (प्राववसधक), स्वास््य िेवा, हेपथ

ईन्स्िेक्िन िमूह, हेपथ असिस्टे न्ट िदमा सिफाररि गररएको मध्ये सिफाररि भएको समसििे एक वर्फसभत्र ररक्त

भएको ििल्ििका िदमा िोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रमका उम्मेदवारिाई स्थायी सनयुल्क्तका
िासग दे हाय बमोल्िम सिफाररि गररएको व्यहोरा आयोगको समसि २०७९/०५/०५ गिे को सनर्फयअनुिार
अनुरोध छ ।
ििल्िि
सब.नं. 799/०७७-०७८ (खुिा), योग्यिाक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवारको वववरर्
यो.
क्र.नं.
९

रोि नं.

३९५५

उम्मेदवारको
नाम, थर
रल्िि सिं ह दनुवार

ठे गाना

बाबुको नाम

बािेको

सिफाररि भएको कायाफिय

नाम

धनुर्ाधाम-

हेमन सिं ह

गनौर सिं ह

२, धनुर्ा

दनुवार

दनुवार

ल्िरी नगरिासिका, दोिखा

िद ररक्त हुनाको
कारर्
अन्यत्र सिफारीि
भै गएको

दे हाय
सब.नं. 799/०७७-०७८ (खुिा),सिफाररि गररएका वैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्
वै.यो.
क्र.नं.
३

रोि नं.

४७०

उम्मेदवारको
नाम, थर
रुिक कुमार झा

ठे गाना
भिोवहया-५,
रौिहट

बाबुको नाम

दे बेन्र झा

बािेको नाम
राम नारायर्
झा

_______________
सकशोर जोशी
(असिकृत छै ट ौँ)

सिफाररि भएको कायाफिय

ल्िरी नगरिासिका, दोिखा

_____________
पदम ओझा
(असिकृत िात ौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/१२ गते सदनको ११:०० बजे पसि सदइने ि ।

टे लिफोनः ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,

ई-मे िः

info.ppsc@bagamati.gov.np,

वेब साइटः

ppsc.bagamati.gov.np

