प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 74/078-79, समसत 2078/07/11
आयोगको ववज्ञापन नं. 769/077-78 (खुला), स्थानीय तह अन्तगात, सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), कृवि सेवा, मत्सस्य समूह,
प्राववसिक सहायक पदका लासग माग पद सङ्ख्या ४ (चाि) को 2078/06/१5 ि 2078/07/10 गते सलइएको अन्तवााताामा

उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या १२ (बाह्र) को सलस्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोस्जम
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/1१ गतेको सनर्ायानुसाि स्थायी
सनयुस्िको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबै को जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ
।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.क्रम.
नं.

िोल नं.

उम्मेदवािको
नाम, थि

बाबुको नाम

ठे गाना
वार्गंगा-९,

गोकुल जैसी

१

३६७

नमिाज जैसी

२

६३

िन्जन वाग्ले

भितपुि-११, स्चतवन

३

२२७

आस्शस श्रे ष्ठ

जगतपुि-१, स्चतवन

४

३७०

सुिक्षा सापकोटा

पवटहानी-८, स्चतवन

कवपलबस्तु

िाकेश वाग्ले

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको कायाालय
भितपुि महानगिपासलका,

हका जैसी

स्चतवन

बसन्त प्रसाद
वाग्ले

खैिहनी नगिपासलका, स्चतवन

सडल कुमाि

लेख प्रसाद

मण्डनदे उपुि नगिपासलका,

श्रे ष्ठ

श्रे ष्ठ

काभ्रेपलाञ्चोक

बोि िाज

इमा नाथ

सापकोटा

सापकोटा

मरिर् गाउाँ पासलका, ससन्िुली

बैकस्पपक सूची :
उम्मेदवािको

क्र.स.

िोल नं.

१

१३०

िाकेश कुमाि साह

पतौिा-४, िौतहट

िाम साह कानु

मटु क साह कानु

२

१४५

सििज पटे ल

फेटा-१, बािा

मोतीलाल प्रसाद

पहलाद िाउत कुमी

नाम, थि

ठे गाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

अस्थायी सूची :
क्र.स.

िोल नं.

१

८५

२

२८९

उम्मेदवािको नाम, थि
युविाज पुिी

सनजगढ-५, बािा

मोवहत कुमाि साह तेली

हरिहिपुि ववताा-५, पसाा

बाबुको नाम

बाजेको नाम

स्शव पुिी

च ुडानाथ पुिी

िामािाि साह

वहिा साह तेली

तेली

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

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

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

वकशोि जोशी

श्रीिाम पुडासैनी

भोला दाहाल

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत आठौ)

(सनसमत्त सस्चव)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०7/१६ गते ददनको 2:०० बजे पसछ ददइने छ ।
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