प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 76/078-79, समसत 2078/07/१३
आयोगको ववज्ञापन नं. 7७१/077-78 (खुला), स्थानीय तह अन्तगात,

सहायकस्ति पााँचौ तह (प्राववसिक), ववववि सेवा,

मवहला ववकास सनिीक्षक पदका लासग माग पद सङ्ख्या 4 (चाि) को लासग 2078/0६/१६ गते सलइएको अन्तवााताामा

उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ६ (छ) को सलस्खत पिीक्षा, कम््युटि सीप परिक्षण ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको
योगबाट दे हाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/0७/१३
गतेको सनणायानुसाि स्थायी सनयुस्िको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको
लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ ।

यो.क्रम.
नं.

िोल नं.

ससफारिस योग्यताक्रम सूची :

उम्मेदवािको
नाम, थि

बाबुको नाम

ठे गाना

बाजेको नाम

सवास्जत पौडेल

दे ब बहादुि

क्षेत्री

पौडेल क्षेत्री

नािायण प्रसाद

वपताम्बि

पौडेल

पौडेल

१

५०१

कलावती पौडे ल क्षेत्री

भगािा-५, पवात

२

६३३

यमुना पौडेल

जगतपुि-३, स्चतवन

३

११८

सपना ओली

भलाक्चा-५, रुकुम

मान बहादुि ओली

४

४४५

वटका िे ग्मी

अमलाचौि-५, बागलुङ

नरिश्वि िे ग्मी

ससफारिस गरिएको कायाालय

सामास्जक ववकास मन्त्रालय
िुसनवेशी नगिपासलका, िाददङ्ग

िमा प्रसाद

मण्डनदे उपुि नगिपासलका,

ओली

काभ्रेपलाञ्चोक

लक्ष्मी प्रसाद

चौतािा सााँगाचोकगढी

िे ग्मी

नगिपासलका, ससन्िुपाल्चोक

बैकस्ल्पक योग्यताक्रमको सूची :
उम्मेदवािको

क्र.स.

िोल नं.

१

५४१

मस्न्दिा स्िसमिे

जोिपाटी-४, काठमाडौं

लोकनाथ स्िसमिे

मेिनाथ स्िसमिे

२

४१८

सुसनता के.सी.

िनौिी-६, दाङ

सम्भ ु ससं के.सी.

लोक बहादुि के.सी.

नाम, थि

ठे गाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

अस्थायी सूची :
क्र.स.

िोल नं.

उम्मेदवािको नाम, थि

बाबुको नाम

बाजेको नाम

१

३०८

साववत्री जोशी

ववश्व प्रकाश जोशी

ववजयिाज जोशी

२

१३३

नािायणी पंगन
े ी असिकािी

यादव प्रसाद पंगन
े ी

गुणनाथ पंगन
े ी

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

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

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

वकशोि जोशी

श्रीिाम पुडासैनी

भोला दाहाल

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत आठौ)

(सनसमत्त सस्चव)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०७/१६ गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइने छ।

जम्मा पाना 1 मध्ये ~ 1 ~

