
 

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. 106/०७९-८० समसत २०७९/०6/0७ 

 

आयोगको सब.नं. 753, /२०७7-०७8 (खलुा),  सहायकस्ति िााँचौँ तह (प्राववसधक), इल्िसनयरिङ 
सेवा, सससिल समूह, जनिल उिसमूह, सब इल्िसनयि िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस िएको 
समसतले एक वर्ासित्र रिक्त िएको तिल्शलका िदमा सोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका 
उम्मेदवािलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत 
२०७९/०6/7 गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

तिल्शल 

सब.नं. ७53/०७७-०७८ (खलुा), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको ववविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बाजेको नाम 
िद रिक्त हनुाको 

कािर् 

१६ 692 हरि शंकि ठाकुि 
मडुवलवा-७, 

िौतहट 

मदेसि 
ठाकुि 

िाम शे्रष्ठ 
ठाकुि 

अन्यत्र ससफारिस 
िएको  । 

 

देहाय 

सब.नं. ७53/०७७-०७८ (खलुा), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस िएको कायाालय 

8 4933 ववष्र्देुव  ठाकुि 
बहेडवाबेला-४, 

धनरु्ा 
वेचन ठाकुि 

ब्रह्मदेव 
ठाकुि 

बागमती गााँउिासलका, 
लसलतििु 

 

 

__________________ 

वकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 __________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस िएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०6/09 गते सबहानको 11:०0 बजे िसछ ददइन े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. 107/०७९-८० समसत २०७९/०6/0७ 

 

आयोगको ववज्ञािन नं. 799/077-78 (खलुा),  सहायकस्ति िााँचौँ तह (प्राववसधक), स्वास््य 
सेवा, हेपथ ईन्स्िेक्सन  समूह, हेपथ अससस्टेन्ट िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस िएको समसतले 
एक वर्ासित्र रिक्त िएको तिल्शलका िदमा सोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका उम्मेदवािलाई 
स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत २०७९/०6/7 
गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

तिल्शल 

सब.नं. ७99/०७७-०७८ (खलुा), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको ववविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम 
िद रिक्त हनुाको 

कािर् 

२५ ३४३१ धमालाल कुमाि यादव 
महेन्र आदशा-६, 

बािा 
दुुःखा िाउत 
अवहि 

चेथरु िाउत 
अवहि 

अन्यत्र ससफारिस 
िएको  । 

 

देहाय 

सब.नं. ७99/०७७-०७८ (खलुा), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस िएको कायाालय 

४ ८५३ असनश  िाठक हरिििु-३, सनुसिी मोहन ल्शव नािायर् 
खसनयाबास गाउाँिासलका, 

धाददङ्ग 

 

 

__________________ 

वकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 __________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस िएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०6/09 गते सबहानको 11:०0 बजे िसछ ददइन े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. 10८/०७९-८० समसत २०७९/०6/0७ 

 

आयोगको ववज्ञािन नं. 764/077-78 (खलुा), सहायकस्ति िााँचौँ तह (प्राववसधक), कृवर् सेवा, 
बागवानी समूह,  प्राववसधक सहायक िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस िएको समसतले एक वर्ासित्र 
रिक्त िएको तिल्शलका िदमा सोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका उम्मेदवािलाई स्थायी 
सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत २०७९/०6/7 गतेको 
सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

तिल्शल 

सब.नं. ७64/०७७-०७८ (खलुा), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको ववविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम 
बाजेको 
नाम 

िद रिक्त हनुाको कािर् 

७ १००५ सनिाजन  िाण्डे फोइमहादेव-२, कासलकोट देववलाल  कववलाल  अन्यत्र ससफारिस 
िएको  । 

 

देहाय 

सब.नं. ७64/०७७-०७८ (खलुा), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस िएको कायाालय 

३ ३७७ सधिेन्र प्रताि ठाकुि 
िमदैया िवाडी-

६, धनरु्ा 
िाम बहादिु 

ठाकुि (हजाम) 
िाम वृक्ष 
ठाकुि 

बागमती गााँउिासलका, 
लसलतििु 

 

 

__________________ 

वकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 __________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस िएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०6/09 गते सबहानको 11:०0 बजे िसछ ददइन े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. 109/०७९-८० समसत २०७९/०6/0७ 

 

आयोगको ववज्ञािन नं. 502/077-78 (खलुा), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह 
(प्राववसधक), स्वास््य सेवा, ि.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस िएको 
समसतले एक वर्ासित्र रिक्त िएको तिल्शलका िदमा सोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका 
उम्मेदवािलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत 
२०७९/०6/7 गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

तिल्शल 

सब.नं. 502/०७७-०७८ (खलुा), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको ववविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम 
बाजेको 
नाम 

िद रिक्त हनुाको कािर् 

5 2610 िषु्िा कुमािी िावत ल्शवालय-3, जाजिकोट सनम ब. सिम ब. अन्यत्र ससफारिस 
िएको  । 

 

देहाय 

सब.नं. 502/०७७-०७८ (खलुा), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस िएको कायाालय 

1 23 
कुमािी सनमाला 
बोहिा 

सडलासैनी-1, 
बैतडी 

गौिे  उदािो 
स्वास््य मन्त्रालय 
बागमती प्रदेश 

 

 

__________________ 

वकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 __________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस िएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०6/09 गते सबहानको 11:०0 बजे िसछ ददइन े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. 110/०७९-८० समसत २०७९/०6/0७ 

 

आयोगको सब.नं. 503, /२०७8-०७9 (मवहला),  सहायकस्ति िााँचौँ तह (प्राववसधक), 
इल्न्जसनयरिङ सेवा, सससिल समूह, सब इल्न्जसनयि िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस िएको समसतले 
एक वर्ासित्र रिक्त िएको तिल्शलका िदमा सोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका उम्मेदवािलाई 
स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत २०७९/०6/7 
गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

तिल्शल 

सब.नं. 50३/०७८-०७९ (मवहला), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको ववविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम 
बाजेको 
नाम 

िद रिक्त हनुाको कािर् 

3 835 सददक्षा ढकाल िालङुटाि-12, गोिखा थिी प्र. अग्री प्र. अन्यत्र ससफारिस 
िएको  । 

 

देहाय 

सब.नं. 50३/०७८-०७९ (मवहला), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस िएको कायाालय 

1 54 अमतृा कुमािी साह 
जनकििु-23, 
धनरु्ा 

कौशल ससतािाम 
सनुािसत गाउाँिासलका 

िामेछाि 
 

 

__________________ 

वकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 __________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस िएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०6/09 गते सबहानको 11:०0 बजे िसछ ददइन े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. 11१/०७९-८० समसत २०७९/०6/0७ 

 

आयोगको सब.नं. 528, /२०७8-०७9 (खलुा),  सहायकस्ति िााँचौँ तह (प्राववसधक), आसथाक 
योजना तथा त्यांक सेवा, त्यांक समूह, त्यांक सहायक िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस 
िएको समसतले एक वर्ासित्र रिक्त िएको तिल्शलका िदमा सोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका 
उम्मेदवािलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत 
२०७९/०6/7 गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

तिल्शल 

सब.नं. 528/०७८-०७९ (खलुा), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको ववविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम 
बाजेको 
नाम 

िद रिक्त हनुाको कािर् 

1 584 शलु्शल िौडेल बााँसगढी-4, बददाया कृष्र् प्र. खडानन्द ससफारिस सलन 
नआएको  । 

 

देहाय 

सब.नं. 528/०७८-०७९ (खलुा), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस िएको कायाालय 

1 565 िाजन प्रसाद चासलसे 
बाडेबास-१, 
बागलङु 

चन्रमल्र् कलाधि 
स्वास््य मन्त्रालय, 
बागमती प्रदेश 

 

 

__________________ 

वकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 __________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस िएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०6/09 गते सबहानको 11:०0 बजे िसछ ददइन े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. 11२/०७९-८० समसत २०७९/०6/0७ 

 

आयोगको सब.नं. 531, /२०७8-०७9 (खलुा),  सहायकस्ति िााँचौँ तह (प्राववसधक), कृवर् सेवा, 
मत्सस्य समूह, प्राववसधक सहायक िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस िएको समसतले एक वर्ासित्र 
रिक्त िएको तिल्शलका िदमा सोवह सब.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका उम्मेदवािलाई स्थायी 
सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्जम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत २०७९/०6/7 गतेको 
सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

तिल्शल 

सब.नं. 531/०७८-०७९ (खलुा), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको ववविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम 
बाजेको 
नाम 

िद रिक्त हनुाको कािर् 

1 71 शोिाखि िाण्डे देवदह-6, रुिन्देही सगि प्र. सतलोचन  ससफारिस सलन 
नआएको  । 

 

देहाय 

सब.नं. 531/०७८-०७९ (खलुा), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफारिस िएको कायाालय 

1 36 प्रकाश िण्डािी 
अदानचलुी-
2,हमु्ला 

डबल मके्क 
िसूम व्यवस्था तथा कृवर् सहकािी 

मन्त्रालय, बागमती प्रदेश 
 

 

__________________ 

वकशोि जोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 __________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस िएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०6/09 गते सबहानको 11:०0 बजे िसछ ददइन ेछ । 
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