प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 77/078-79, समसत 2078/07/14
आयोगको ववज्ञापन नं. 772/077-78 (खुला), स्थानीय तह तथा प्रदे श अन्तगात, सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक),
शशक्षा सेवा, शशक्षा प्रशासन समूह, प्राववसिक सहायक पदका लासग माग पद सङ्ख्या 20 (बीस) को 2078/0७/०८

गते सलइएको अन्तवााताामा उपशस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 26 (छब्बीस) को सलशखत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल
प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोशजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत

2078/07/१४ गतेको सनर्ायानुसाि स्थायी सनयुशिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बशन्ित
सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाशशत गरिएको छ ।

ससफारिस योग्यताक्रम सूची :

यो.क्रम.
नं.

उम्मेदवािको
िोल नं.

नाम, थि

ठे गाना

१

१६२४

िाम प्रसाद असिकािी

ववदुि-३, नुवाकोट

२

२०५६

िाम प्रवेश महतो

डुमिी-८, ससिाहा

३

३९६७

मदन के.सी.

४

४०२३

भित बहादुि सबष्ट

मालुमेला-६, बझाङ्ग

५

२८२२

सीता पाण्डेय

स्यूजा-४, दाङ

६

१३७८

जय कुमाि यादव

७

५६६९

सं जय ससं ह सबष्ट

मेलौली-४, बैतडी

८

६२४७

िाजु िे ग्मी

शंकिपोखिी-५, पवात

९

२४०४

अशम्बका काकी
खनाल

१०

३५४९

भावना असिकािी

११

१३४६

डम्बि नािायर् यादव

१२

२२४

कृष्र् िाम शघसमिे

१३

२३५९

नमिाज प्रशाद वडू

आठसबसकोट-२,
रुकुम

िघुनाथपुि-८,
महोत्तिी

बाबुको नाम

बाजेको नाम

गोपाल प्रसाद

कृष्र् प्रसाद

असिकािी

असिकािी

वहिालाल
महतो

सनगुर्
ा महतो

कर्ा बहादुि

सबखा बहादुि

के.सी.

खरी

ससं ग बहादुि

पुिन बहादुि

ववष्ट

ववष्ट

होता िाम

हेडम प्रसाद

पाण्डेय

पाण्डेय

िाजदे व यादव

िामशिर्
िाय

ववक्रम ससं ह

बज्जीि ससं ह

ववष्ट

ववष्ट

िामकृष्र्

सेतपाध्या

िे ग्मी

िे ग्मी

मालािानी-४,

अम्मि

दल बहादुि

अघााखााँची

बहादुि काकी

काकी

मोसतपुि-४,

पुस्कि

भशि िाम

कवपलबस्तु

असिकािी

असिकािी

मुसैली-६, सलााही

उपेन्र यादव

टु कुचा-८,

केदाि प्रसाद

काभ्रेपलाञ्चोक
कोवटला-९, बैतडी

शघसमिे

चक्र प्रशाद
बडु

वहसलस
यादव
रुर प्रसाद
शघसमिे
अजुन
ा बडु

ससफारिस गरिएको कायाालय

शशवपुिी गाउाँ पासलका, नुवाकोट
सामाशजक ववकास मन्रालय, हेटौँडा
सूयग
ा ढी गाउाँ पासलका, नुवाकोट
सामाशजक ववकास मन्रालय, हेटौँडा
बागमती गाउाँ पासलका, लसलतपुि
सामाशजक ववकास मन्रालय, हेटौँडा
तािकेश्वि गाउाँ पासलका, नुवाकोट
भितपुि महानगिपासलका, शचतवन
शजिी नगिपासलका, दोलखा
भीमफेदी गाउाँ पासलका, मकवानपुि
खााँडादे वी गाउाँ पासलका, िामेछाप
तेमाल गाउाँ पासलका, काभ्रेपलाञ्चोक
खानीखोला गाउाँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 1 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

यो.क्रम.
नं.

उम्मेदवािको
िोल नं.

नाम, थि

बाबुको नाम

ठे गाना

१४

६७०

िाजािाम ढु ङ्गाना

सल्लेिी-२, दै लेख

१५

३८५२

अमृत दाहाल

झौँखेल-२, भिपुि

१६

२९४

सािुिाम ढकाल

पन्रङ-५,
गोिखा
ु

१७

५४३४

ववस्ना कुमािी ववष्ट

१८

३७८३

सुददप पिाजुली

मं लगलवािे -९, इलाम

१९

२१७५

प्रशुिाम जोशी

दहवगि-१, बझाङ्ग

२०

५५९९

मोसनका नेपाल

ििान-१३, सुनसिी

सभमदत्त-०९,
कञ्चनपुि

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको कायाालय

पदम प्रसाद

लक्षुमर्

ढुं गाना

ढुं गाना

िाम कृष्र्

अच ुतानन्द

चौतािा सााँगाचोकगढी

दाहाल

दाहाल

नगिपासलका, ससन्िुपाल्चोक

तुलसी प्रसाद

बासुदेव

ढकाल

कासलञ्चोक गाउाँ पासलका, दोलखा

जुगल गाउाँ पासलका, ससन्िुपाल्चोक

ढकाल

इन्रावती गाउाँ पासलका,

प्रजापसत ववष्ट

प्रताप ववष्ट

कुल प्रसाद

कवपलमुनी

बाह्रसबसे नगिपासलका,

पिाजुली

पिाजुली

ससन्िुपाल्चोक

गर्ेश िाज

दे वी प्रसाद

भोटे कोशी गाउाँ पासलका,

जोशी

जोशी

ससन्िुपाल्चोक

खगेन्र िाज

पदम प्रसाद

नेपाल

नेपाल

ससन्िुपाल्चोक

गोसाइाकुण्ड गाउाँ पासलका, िसुवा

बैकशल्पक सूची :
उम्मेदवािको

क्र.स.

िोल नं.

१

२०८७

प्रेम लाल रिजाल

बावफकोट-६, रुकुम

ववरु जैसी

नरु जैसी

२

४९३३

चक्र बहादुि थापा

ु ासभा
स्यावुन-९, सं खव

चन्र बहादुि थापा

गन्ज बहादुि थापा

३

१४४९

ददपक ससमाल

गोिखा-८, गोिखा

कृष्र् बहादुि साकी

पुड्के साकी

४

१६८

सन्तोष सतमशल्सना

मकवानपुिगढी-५, मकवानपुि

ससतािाम सतमशल्सना

पूर्भ
ा र सतमशल्सना

नाम, थि

ठे गाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम

अस्थायी सूची :
क्र.सं .

िोल नं.

उम्मेदवािको नाम थि

बाबुको नाम

बाजेको नाम

मनोज कुमाि ओली

मनशजत ओली

दलशजत ओली

१

३५५

२

६२६०

कुमाि वली

रिम बहादुि वली

सुित बहादुि वली

३

२९४९

रिउला काकी

नाउिे काकी

गोिा काकी

४

४८८१

लोक िाज पन्त

कालुिाम पन्त

सबिा पन्त

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

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

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

वकशोि जोशी

पदम ओझा

श्रीिाम पुडासैनी

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

(असिकृत आठौ)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०7/ १७ गते ववहान 1०:०० बजे पसछ ददइने छ।

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 2 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 78/078-79, समसत 2078/07/14
आयोगको ववज्ञापन नं. 77३/077-78 (मवहला), स्थानीय तह तथा प्रदे श अन्तगात,

सहायकस्ति पााँचौँ तह

(प्राववसिक), शशक्षा सेवा, शशक्षा प्रशासन समूह, प्राववसिक सहायक पदका लासग माग पद सङ्ख्या 1 (एक) को
2078/0७/०८ गते सलइएको अन्तवााताामा उपशस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ७ (सात) को सलशखत पिीक्षा ि अन्तवााताा
समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोशजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका
आिािमा समसत 2078/07/१४ गतेको सनर्ायानुसाि स्थायी सनयुशिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको
ब्यहोिा सम्बशन्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाशशत गरिएको छ ।

ससफारिस योग्यताक्रम सूची :

यो.क्रम.
नं.

१

उम्मेदवािको
िोल नं.

१०१०

नाम, थि

बाबुको नाम

ठे गाना

पसबरा सतसमल्सैन

नेउलापुि-५, बददाया

बाजेको
नाम

सत्यिाज

दीघािाज

सतसमल्सैना

सतसमल्सैना

ससफारिस गरिएको कायाालय

सामाशजक ववकास मन्रालय, हेटौँडा

बैकशल्पक सूची :
उम्मेदवािको
क्र.स.

िोल नं.

बाबुको नाम
नाम, थि

१

५७५६

सडलसिा िाना

बाजेको नाम

ठे गाना
अवलचीङ्ग-८, सुखेत

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

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

वकशोि जोशी

पदम ओझा

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

तुलससं ह िाना

परिमल िाना

....................
श्रीिाम पुडासैनी

(असिकृत आठौ)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०7/ १७ गते ववहान 10:०० बजे पसछ ददइने छ।

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 3 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 79/078-79, समसत 2078/07/14
आयोगको ववज्ञापन नं. 77४/077-78 (आ.ज.), स्थानीय तह तथा प्रदे श अन्तगात,

सहायकस्ति पााँचौँ तह

(प्राववसिक), शशक्षा सेवा, शशक्षा प्रशासन समूह, प्राववसिक सहायक पदका लासग माग पद सङ्ख्या 1 (एक) को
2078/0७/०८ गते सलइएको अन्तवााताामा उपशस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ६ (छ) को सलशखत पिीक्षा ि अन्तवााताा

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोशजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका
आिािमा समसत 2078/07/१४ गतेको सनर्ायानुसाि स्थायी सनयुशिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको
ब्यहोिा सम्बशन्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाशशत गरिएको छ ।

ससफारिस योग्यताक्रम सूची :

यो.क्रम.
नं.

१

उम्मेदवािको
िोल नं.

१८९

नाम, थि

बाबुको नाम

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको कायाालय

हका बहादुि

जगत बहादुि

सामाशजक ववकास मन्रालय,

िाई

िाई

हेटौँडा

ठे गाना

उपेन्र िाई

ताशम्लछा-५, उदयपुि

बैकशल्पक सूची :
उम्मेदवािको
क्र.स.

िोल नं.

बाबुको नाम
नाम, थि

१

६०८७

शशविाज िाई

बाजेको नाम

ठे गाना
ददिेल रुपाकोट-१५, खोटाङ

तृपध्वज िाई

िववध्वज िाई

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

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

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

वकशोि जोशी

पदम ओझा

श्रीिाम पुडासैनी

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

(असिकृत आठौ)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०7/१७ गते ववहान 10:०० बजे पसछ ददइने छ।

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 4 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. 80/078-79, समसत 2078/07/१४
आयोगको ववज्ञापन नं. 772-774/077-78 (खुला), स्थानीय तह तथा प्रदे श अन्तगात, सहायकस्ति पााँचौँ
तह (प्राववसिक), शशक्षा सेवा, शशक्षा प्रशासन समूह, प्राववसिक सहायक पदमा सनयुशिको लासग ससफारिस भएका
उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिे को कुल अंकको आिािमा समसत 2078/07/१४ गते को सनर्ायानुसाि दे हाय
बमोशजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बशन्ित सबैको जानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची:
उम्मेदवारको नाम, थर

छनौट भएका खुला/
समावेशी समू ह

ए.यो.क्रम नं .

रोल नं .

१

१६२४

िाम प्रसाद असिकािी

खुला

२

२०५६

िाम प्रवेश महतो

खुला

३

३९६७

मदन के.सी.

खुला

४

४०२३

भित बहादुि सबष्ट

खुला

५

२८२२

सीता पाण्डेय

खुला

६

१३७८

जय कुमाि यादव

खुला

७

५६६९

सं जय ससं ह सबष्ट

खुला

८

६२४७

िाजु िे ग्मी

खुला

९

२४०४

अशम्बका काकी खनाल

खुला

१०

३५४९

भावना असिकािी

खुला

११

१३४६

डम्बि नािायर् यादव

खुला

१२

२२४

कृष्र् िाम शघसमिे

खुला

१३

२३५९

नमिाज प्रशाद वडू

खुला

१४

६७०

िाजािाम ढु ङ्गाना

खुला

१५

३८५२

अमृत दाहाल

खुला

१६

२९४

सािुिाम ढकाल

खुला

कैफियत

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 5 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

उम्मेदवारको नाम, थर

छनौट भएका खुला/
समावेशी समू ह

ए.यो.क्रम नं .

रोल नं .

१७

५४३४

ववस्ना कुमािी ववष्ट

खुला

१८

३७८३

सुददप पिाजुली

खुला

१९

२१७५

प्रशुिाम जोशी

खुला

२०

५५९९

मोसनका नेपाल

खुला

21

१८९

उपेन्र िाई

आ.ज.

22

१०१०

पसबरा सतसमल्सैन

मफहला

कैफियत

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

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

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

वकशोि जोशी

पदम ओझा

श्रीिाम पुडासैनी

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

(असिकृत आठौ)

जम्मा पाना 6 मध्ये ~ 6 ~

