प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ११९/०७८-७९, समसत: २०७८/०९/२७

आयोगको सवज्ञापन नं. ७७७/०७७-७८ (खुला), स्थानीय तह अन्तगगत, अधिकृतस्तर छै ट ौं तह (प्राधिधिक),
इधिधनयररङ सेिा, धसधिल समूह, इधिधनयर पदका लाधग माग पद सङ्या १० (दश) को २०७८/०९/२१ र २२ गते
धलइएको अन्तिाग ताग मा उपस्स्थत उम्मेदिार सङ्या १२ (बाह्र) को धलस्ित परीक्षा, सामूधहक छलफल र अन्तिाग ताग
समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोधजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथधमकताक्रमका
आिारमा धमधत २०७८/०९/२७ गते को धनर्गयानुसार स्थायी धनयुस्िको लाधग धनम्न कायाग लयमा धसफाररस गररएको
ब्यहोरा सम्बस्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाधशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
उम्मे दवािको
नाम थि
ठे गाना
चुडामधर्
केरािारी-३,
िस्ताकोटी
गोरिा

यो.क्रम.
नं .

िोल
नं .

दामोदर
िस्ताकोटी

बाजेको
नाम
धललािर
िस्ताकोटी

ससफारिस गरिएको
कायाालय
िरतपुर महानगरपाधलका,
धचतिन

१

१४६

२

५०३

धमलन के.सी.

शारदानगर-१,
धचतिन

दे िेन्द्र कुमार
के.सी.

टे क बहादु र
के.सी.

िरतपुर महानगरपाधलका,
धचतिन

३

३१३

प्रमोद राज पस्ित

सैंबु-४, लधलतपुर

रुद्र प्रसाद
पस्ित

धबष्णु प्रसाद
पस्ित

िरतपुर महानगरपाधलका,
धचतिन

४

९११

आकाश आनन्द

किहीजब्दी-४,
बारा

धबजय धकशोर
धसौंह

रुप नारायर्
धसौंह

िीमफेदी गाउँ पाधलका,
मकिानपुर

५

७४

धशतल पराजुली

धिराटनगर-१३,
मोरङ

फधडन्द्र प्रसाद
पराजु ली

सुयग प्रसाद
पराजु ली

बाह्रधिसे नगरपाधलका,
धसिुपाल्चोक

६

७२१

कमल राउत

फेक-७, पाल्पा

धबन बहादु र
राउत

ज्ञान बहादु र
राउत

इच्छाकामना गाउँ पाधलका,
धचतिन

७

१३६

धदपेश धिष्ट

धदने श धिष्ट

िड् ग
बहादु र धिष्ट

िधनयाबास गाउँ पाधलका,
िाधदङ्ग

८

१४०६

सन्दे श राज ढु ङ्गेल

हरी प्रसाद
ढु ङ्गेल

धिम प्रसाद
ढु ङ्गेल

जु गल गाउँ पाधलका,
धसिुपाल्चोक

९

१९१

धजिन राज अयाग ल

दे िी प्रसाद
अयाग ल

तेज प्रसाद
अयाग ल

िानीिोला गाउँ पाधलका,
काभ्रे पलाञ्चोक

१०

३१२

धििेक धिधमरे

जनादग न
धिधमरे

सुयग प्रसाद
धिधमरे

सुनापधत गाउँ पाधलका,
रामे छाप

थाहा-८,
मकिानपुर
नाधसकास्थान
साँ गा-१,
काभ्रे पलाञ्चोक
पुतलीबजार-१३,
स्याङ्जा
दोदी-३, लमजु ङ

बाबु को नाम

जम्मा पाना 5 मध्ये ~ 1 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
बैकल्पिक सूची :
उम्मे दवािको

क्र.स.

िोल नं .

१

१३०

सुमन सुबेदी

लु म्ले-४, कास्की

ग री प्रसाद
सुबेदी

िे षराज सुबेदी

२

२५९

अौंकुर सुिेदी

कुरुले तेनुपा-३, िनकुटा

अजुग न सुिेदी

धनधिराज सुिेदी

नाम थि

बाबु को नाम

ठे गाना

बाजेको नाम

अस्थायी सूची :
क्र.सं.

िोल नं .

उम्मे दवािको नाम थि

बाबु को नाम

बाजेको नाम

१

५६२

रधिन पन्थी

लक्ष्मर् पन्थी

धदनानाथ पन्थी

२

६८

धिदु र सुिेदी चुइँ

सुब्बा चुइँ

िमग दत्त चुइँ

_________________

____________________

_____________________

धकशोर जोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अधिकृत छै ठ ँ)

(अधिकृत सात )

(अधिकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०९/३० गते सदनको १०:३० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 5 मध्ये ~ 2 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. १२०/०७८-७९, समसत: २०७८/०९/२७

आयोगको सवज्ञापन नं. ७७८/०७७-७८ (मसहला), स्थानीय तह अन्तगगत, अधिकृतस्तर छै ट ौं तह (प्राधिधिक),
इधिधनयररङ सेिा, धसधिल समूह, इधिधनयर पदका लाधग माग पद सङ्या १ (एक) को २०७८/०९/२१ र २२ गते
धलइएको अन्तिाग ताग मा उपस्स्थत उम्मेदिार सङ्या ३ (तीन) को धलस्ित परीक्षा, सामूधहक छलफल र अन्तिाग ताग
समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोधजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथधमकताक्रमका
आिारमा धमधत २०७८/०९/२७ गतेको धनर्गयानुसार स्थायी धनयुस्िको लाधग धनम्न कायाग लयमा धसफाररस गररएको
ब्यहोरा सम्बस्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाधशत गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.क्रम.
नं .

िोल
नं .

१

३८२

उम्मे दवािको
नाम थि
ठे गाना
मन्थली-३,
अचगना चापागाईौं
रामे छाप

बाबु को
नाम
मदन राज
चापागाईौं

बाजेको
नाम
केदार नाथ
चापागाईौं

ससफारिस गरिएको
कायाालय
िरतपुर महानगरपाधलका,
धचतिन

बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

१

उम्मे दवािको

िोल
नं .

नाम थि

ठे गाना

१५००

पुजा यादि

िोडाहा-८, बारा

बाबु को नाम

बाजेको नाम

शम्भु प्रसाद यादि

िोिाडी राउत अधहर

______________________

______________________

_____________________

धकशोर जोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अधिकृत छै ठ ँ)

(अधिकृत सात )

(अधिकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०९/३० गते सदनको १०:३० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 5 मध्ये ~ 3 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. १२१/०७८-७९, समसत: २०७८/०९/२७

आयोगको धिज्ञापन नौं. ७७९/०७७-७८ (आ.ज.), स्थानीय तह अन्तगगत, अधिकृतस्तर छै ट ौं तह (प्राधिधिक),
इधिधनयररङ सेिा, धसधिल समूह, इधिधनयर पदका लाधग माग पद सङ्या १ (एक) को २०७८/०९/२१ र २२ गते
धलइएको अन्तिाग ताग मा उपस्स्थत उम्मेदिार सङ्या ३ (धतन) को धलस्ित परीक्षा, सामूधहक छलफल र अन्तिाग ताग
समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोधजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथधमकताक्रमका
आिारमा धमधत २०७८/०९/२७ गतेको धनर्गयानुसार स्थायी धनयुस्िको लाधग धनम्न कायाग लयमा धसफाररस गररएको
ब्यहोरा सम्बस्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाधशत गररएको छ ।

ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.क्रम.
नं .

िोल
नं .

१

१९८

उम्मे दवािको
नाम थि
ठे गाना
आधशष श्रे ष्ठ

लहान-७, धसराहा

बाबु को
नाम
िमग राज
श्रे ष्ठ

बाजेको
नाम
कर्ग बहादु र
श्रे ष्ठ

ससफारिस गरिएको
कायाालय
िरतपुर महानगरपाधलका,
धचतिन

बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

िोल नं .

१

१०१९

उम्मे दवािको
नाम थि
धिकास श्रे ष्ठ

ठे गाना
मै दी-८, िाधदङ

बाबु को नाम
रधिन श्रे ष्ठ

बाजेको नाम
बल बहादु र श्रे ष्ठ

____________________

____________________

______________________

धकशोर जोशी

पदम ओझा

श्रीराम पुडासैनी

(अधिकृत छै ठ ँ)

(अधिकृत सात )

(अधिकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०९/३० गते सदनको १०:३० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 5 मध्ये ~ 4 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. १२२/०७८-७९, समसत २०७८/०९/२७
आयोगको सवज्ञापन नं. ७७७-७७९/०७७-७८ (खुला/समावे शी), स्थानीय तह अन्तगगत, अधिकृतस्तर छै ट ौं तह (प्राधिधिक),
इधिधनयररङ सेिा, धसधिल समू ह, इधिधनयर पदको धनयुिीको लाधग धसफाररस िएका उम्मेदिारहरूले प्राप्त गरे को कूल
अङ्कको आिारमा धमधत २०७८/०९/२७ गतेको धनर्गयानुसार दे हाय बमोधजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्ित सबैको
जानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची:
ए.यो.क्रम
नं.

िोल नं.

१

१४६

चुडामधर् िस्ताकोटी

िुला

२

५०३

धमलन के.सी.

िुला

३

३१३

प्रमोद राज पस्ित

िुला

४

९११

आकाश आनन्द

िुला

५

७४

धशतल पराजुली

िुला

६

७२१

कमल राउत

िुला

७

१३६

धदपेश धिष्ट

िुला

८

१४०६

सन्दे श राज ढु ङ्गेल

िुला

९

१९१

धजिन राज अयाग ल

िुला

१०

३१२

धििेक धिधमरे

िुला

११

१९८

आधशष श्रेष्ठ

आ.ज.

१२

३८२

अचगना चापागाईौं

मधहला

उम्मेदवािको नाम, थि

ससफारिस भएको
खुला/ समावेशी समूह

कैसफयत

__________________

_________________

___________________

धकशोर जोशी
(अधिकृत छै ठ )ँ

पदम ओझा
(अधिकृत सात )

श्रीराम पुडासैनी
(अधिकृत आठ )

जम्मा पाना 5 मध्ये ~ 5 ~

