
 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा  

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
 

टेलिफोनः  ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,       ई-मेिः  info.ppsc@bagamati.gov.np,      वेब साइटः  ppsc.bagamati.gov.np 
  

 

 

वैकल्पिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना  

सूचना नं. ६१/०७९-८० समसत २०७९/०५/15 

 

आयोगको सब.नं. 2२६/२०७7-०७8 (आ.ज), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह, 
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक चौथो िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस भएको 
समसतले एक वर्ासभत्र रिक्त भएको तिल्शलका िदमा सोहह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका 
उम्मेदवािलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत 
२०७९/०५/१५ गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

 

तिल्शल 

सब.नं. 22६/०७७-०७८ (आ.ज), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको हवविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफारिस भएको 
कायाालय 

िद रिक्त हनुाको 
कािर् 

3 4889 भद्रबहादिु थािा 
कोहलििु-४, 

बााँके 
िामिसत गजुहवि 

धसुनवेशी नगििासलका, 
धाददङ्ग 

अन्यत्र ससफािीस 
भै गएको । 

 

देहाय 

सब.नं. 22६/०७७-०७८ (आ.ज), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको हवविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस भएको कायाालय 

1 405 असमता गरुुङ्ग 
हेटौँडा-9, 
मकवानििु 

सूयाबहादिु होमबहादिु धसुनवेशी नगििासलका, धाददङ्ग 
 

 

__________________ 

हकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 __________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०५/१७ गते सबहानको ८:०० बजे िसछ ददइने छ । 

 

 

mailto:info.ppsc@bagamati.gov.np


 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा  

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
 

टेलिफोनः  ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,       ई-मेिः  info.ppsc@bagamati.gov.np,      वेब साइटः  ppsc.bagamati.gov.np 
  

 

वैकल्पिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना  

सूचना नं. ६२/०७९-८० समसत २०७९/०५/15 

 

आयोगको सब.नं. 753/२०७7-०७8 (खलुा),  सहायकस्ति िााँचौँ तह (प्राहवसधक), इल्िसनयरिङ 
सेवा, सससभल समूह, जनिल उिसमूह, सब इल्िसनयि िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस भएको समसतले 
एक वर्ासभत्र रिक्त भएको तिल्शलका िदमा सोहह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका उम्मेदवािलाई 
स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत २०७९/०५/१५ 
गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

 

तिल्शल 

सब.नं. 753/०७७-०७८ (खलुा), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको हवविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफारिस भएको 
कायाालय 

िद रिक्त हनुाको 
कािर् 

42 790 स्मीता साह 
माची ल्झटकैया-5, 

धनरु्ा 
लक्ष्मी 
नािायर् 

िाम 
प्रसाद 

गोसाईकुण्ड 
गााँउिासलका, िसवुा 

अन्यत्र ससफािीस भै 
गएको । 

 

देहाय 

सब.नं. 753/०७७-०७८ (खलुा), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको हवविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस भएको कायाालय 

७ ४४०७ सनिंजन कुमाि 
हििििाती  

िचिौता-3, बािा 
श्यामसनु्दि कान ु

अच्छेलाल 
साह कान ु

गोसाईकुण्ड गााँउिासलका, िसवुा 
 

 

_______________ 

हकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 __________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ)

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०५/१७ गते सबहानको ८:०० बजे िसछ ददइने छ । 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा  

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
 

टेलिफोनः  ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,       ई-मेिः  info.ppsc@bagamati.gov.np,      वेब साइटः  ppsc.bagamati.gov.np 
  

 

वैकल्पिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना  

सूचना नं. ६३/०७९-८० समसत २०७९/०५/15 

 

आयोगको 7३१/077-78 (मधेशी), स्थानीय तह अन्तगात, सहायकस्ति चौथो तह (प्राहवसधक), 
इल्िसनयरिङ सेवा, सससभल समूह,  अससषे्टण्ट सब इल्िसनयि िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस भएको 
समसतले एक वर्ासभत्र रिक्त भएको तिल्शलका िदमा सोहह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका 
उम्मेदवािलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत 
२०७९/०५/१५ गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

 

तिल्शल 

सब.नं. 7३१/०७७-०७८ (मधेशी), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको हवविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बाजेको नाम 
ससफारिस भएको 

कायाालय 
िद रिक्त हनुाको 

कािर् 

1 1344 सधिज किन 
नैन्ही-6, 
महोत्तिी 

कृिा शंकि 
लाल कर्ा 

ििमेश्वि लाल 
कायस्त 

भितििु महानगििासलका 
ल्चतवन 

अन्यत्र ससफािीस 
भै गएको । 

 

देहाय 

सब.नं. 7३१/०७७-०७८ (मधेशी), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको हवविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस भएको कायाालय 

1 3253 सयुा कान्त सतिा 
त. गोहवन्दििु-7, 

ससिहा 
िाम प्रकाश खन्ति सतिा 

भितििु महानगििासलका 
ल्चतवन 

 

 

_______________ 

हकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 _____________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०५/१७ गते सबहानको ८:०० बजे िसछ ददइने छ । 

mailto:info.ppsc@bagamati.gov.np

