प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हेटौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. 116/078-79 समसत: 2078/09/21
आयोगको ववज्ञापन नं. 776/077-78 (खुला), स्थानीय तह अन्तगात, असिकृतस्ति छै टौं तह (प्राववसिक),
शशक्षा, शशक्षा प्रशासन समूह, शशक्षा असिकृत पदका लासग माग पद सङ्ख्या ६ (छ) को लासग

2078/09/15 गते सलइएको अन्तवााताामा उपशस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 9 (नौ) को सलशखत पिीक्षा,

सामूवहक छलफल ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोशजम योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले

िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/09/21 गते को 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.

बाबुको

नाम थि

नाम

ठे गाना

१

३४

नमिाज प्रशाद बडू

कोवटला-९, वैतडी

2

६५६

इन्र प्रसाद भट्टिाई

सियुगा-८, उदयपुि

3

२०९

प्रददप पिाजुली

भ. जीतपुि-४, बािा

4

४७४

सबष्र्ु बहादुि असिकािी

फुलासी-५, िामेछाप

5

१०५

कृष्र् बहादुि खिी

6

२९

सििज बस्नेत

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको
कायाालय

िामेछाप नगिपासलका,

चक्र प्र. बडू

अजुन
ा बडू

दोजिाज

वटकािाम

खााँडादे वी गाउाँपासलका,

भट्टिाई

भट्टिाई

िामेछाप

नोबेन्र प्र.

असनरूर

जुगल गाउाँपासलका,

पिाजुली

पिाजुली

ससन्िुपाल्चोक

दल ब.

छि ब.

खानीखोला गाउाँपासलका,

असिकािी

असिकािी

काभ्रेपलाञ्चोक

चलाल गर्ेशस्थान-९,

जय बहादुि

दान बहादुि

गोसाईकुण्ड गाउाँपासलका,

काभ्रे

खिी

खिी

िसुवा

हलेसीतुवाच ुङ-७,

नविाज

भ ुपध्वज

खसनयाबास गाउाँपासलका,

खोटाङ

बस्नेत

बस्नेत

िाददङ्ग

िामेछाप

बैकशल्पक सूची :
उम्मेदवािको

क्र.स.

िोल नं.

१

४०९

चन्रादे वी शमाा

बागलुङ-१३, बागलुङ

गंगा प्रसाद शमाा

खडान्नद पाध्या

२

४३८

खगेन्र िमला

बेसतनी-३, ओखलढु ङ्गा

वपताम्वि िमला

बालकृष्र् िमला

नाम थि

ठे गाना

बाबुको नाम

बाजेको नाम
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(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
अस्थायी सूची :
क्र.सं .

िोल नं.

१

१२४

२

४२

उम्मेदवािको नाम थि

बाबुको नाम

बाजेको नाम

सतलक बहादुि खड्का

सेते खड्का

लाल खड्का

िोवहत भट्ट

सभमदत्त भट्ट

िसनिाम भट्ट

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

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

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

वकशोि जोशी

पदम ओझा

श्रीिाम पुडासैनी

(असिकृत छै ठौँ)

(असिकृत सातौ)

(असिकृत आठौं)

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पि समसत २०७८/०9/27 गते ददनको 2:०० बजे पसछ ददइने छ।
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