प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 25/ 2078/05/22
आयोगको ववज्ञापन नं. 740/077-78 (खुला), स्थानीय तह अन्तगात, सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक),
ववववि सेवा, सहायक मवहला ववकास सनिीक्षक पदका लासग माग पद सङ्ख्या 14 (चौि) को लासग

2078/0५/17 दे खख 2078/05/20 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपखस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या
18 (अठाि) को सलखखत पिीक्षा, कम््युटि सीप परिक्षण ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय

बमोखजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/21
गते को सनणायानुसाि स्थायी सनयुखिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बखन्ित सबैको
जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाखशत गरिएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
उम्मेदवारको
यो.नं .

रोल नं .

बाबुको नाम

बाजेको नाम

सिफाररि गररएको कायाालय

१

मालु मेला-८, बझाङ

सवश्वप्रकाश
जोशी

सवजयराज
जोशी

तारकेश्वर गाउँ पासलका, नु वाकोट

सदपा ने पाली

खलं गा-३, रुकुम

सिम बहादु र
दमाई

सिन्ते दमाई

तेमाल गाउँ पासलका, काभ्रेपलाञ्चोक

१२९३

गोमा पन्थी

घसमर-२, गुल्मी

ऋसिराम पन्थी

पदमपाणी
पन्थी

राक्सिराङ्ग गाउँ पासलका,
मकवानपुर

४

१३६९

िरस्वती सतमक्सिना

ढुं खका-४, काभ्रे

सदननाथ
सतमक्सिना

िानु
खडानन्द
सतमक्सिना

खानीखोला गाउँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक

५

४०७

लक्ष्मी तामाङ

सिलाउने -४, उदयपुर

खड् ग बहादु र
तामाङ

टं क बहादु र
तामाङ

मररण गाउँ पासलका, सिन्धुली

६

१२९

िपना पाण्डे

अघाातोि-९, अघााखाँिी

रणबहादु र
पाण्डे

सकमबहादु र
पाण्डे

िुम्लु गाउँ पासलका, काभ्रेपलाञ्चोक

७

१७८७

िृजना बुढाथोकी

घ्याङ्ग िुकाठोकर-९,
दोलखा

समन बहादु र
बुढाथोकी

िक्त बहादु र
बुढाथोकी

मे लुङ गाउँ पासलका, दोलखा

८

१५७२

िरस्वती वली सवष्ट

सिवाङ्ग-७, रुकुम

पुष्कर वली

सललाधर वली

खसनयाबाि गाउँ पासलका, धासदङ्ग

९

८१८

वेल कुमारी घती

धु कोट-७, गुल्मी

धन बहादु र
घती

सडल बहादु र
घती

ने त्रावती डबजोङ गाउँ पासलका,
धासदङ्ग

१०

७७४

ररतु शाही

बसबयािौर-६, िुखेत

सबर बहादु र
शाही

पंजाब शाही

सजरी नगरपासलका, दोलखा

११

१४१२

पुजा दाहाल

ईश्वरपुर-३, िलााही

पुरुिोत्तम
प्रिाद दाहाल

खड् क प्रिाद
दाहाल

जुगल गाउँ पासलका, सिन्धुपाल्िोक

१२

८४

अञ्जु दाहाल

कुन्तादे वी-९,
ओखलढु ङ्गा

तेज प्रिाद
दाहाल

नन्द प्रिाद
दाहाल

उमाकुण्ड गाउँ पासलका, रामे िाप

नाम, थर

ठे गाना

४३७

िासबत्री जोशी

२

१०८१

३
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(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवारको
यो.नं .

रोल नं .

१३
१४

बाबुको नाम

बाजेको नाम

सिफाररि गररएको कायाालय

मस्तामाडौँ-५,
डडे लधु रा

राज बहादु र
शाही

लोक बहादु र
शाही

खाँडादे वी गाउँ पासलका, रामे िाप

िँगरा-५, पवात

िवासजत पौडे ल
क्षेत्री

दे वबहादु र
पौडे ल क्षेत्री

िोटे कोशी गाउँ पासलका,
सिन्धुपाल्िोक

नाम, थर

ठे गाना

१०३

बसबता कुमारी शाही

५७३

कलावती पौडे ल क्षेत्री

बैकखपपक योग्यताक्रमको सूची :
उम्मेदवारको
क्र.ि.

रोल नं .

१

बाबुको नाम

बाजेको नाम

मगरागाडी-१, बसदा या

मसणरत्न काफ्ले

जगनाथ काफ्ले

िपना पाण्डे पन्थी

मासलका-७, गुल्मी

ऋसिराम पाण्डे

थासनश्वर पाण्डे

कसवता िुवेदी काफ्ले

िँगरा-९, पवात

झलक शमाा

दे वी प्रिाद
िुवाँई

नाम, थर

ठे गाना

१२९२

दे वी काफ्ले

२

७१२

३

७४९

अस्थायी सूची :
क्र.ि.

रोल नं .

उम्मेदवारको नाम थर

१

२७९

सहमाली दे वी शाही

लं क बहादु र शाही

बल बहादु र शाही

२

१४३३

पुजा कुमारी शमाा

सबनोद शमाा

राजेन्द्र शमाा

३

७७१

सिता कुवँर

बोम बहादु र कुवँर

कृष्ण बहादु र कुवँर

.........................

.........................

उमेश िाज समश्र

पदम ओझा

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

बाबुको नाम

बाजेको नाम

....................
भोला दाहाल
(सनसमत्त सखचव)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०५/30 गते ददनको 5:०० बजे पसछ ददइने छ।

जम्मा पाना 2 मध्ये ~ 2 ~

