
 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा  

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
 

 

वैकल्पिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना  

सूचना नं. 1३०/०७९-८० समसत २०७९/०७/२० 

 

आयोगको ववज्ञािन नं. 776/077-78 (खलुा), स्थानीय तह अन्तगात,  असधकृतस्ति छैटौं तह 
(प्राववसधक), ल्शक्षा सेवा, ल्शक्षा प्रशासन समूह, ल्शक्षा असधकृत िदमा ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस 
भएको समसतले एक वर्ासभत्र रिक्त भएको तिल्शलका िदमा सोवह वव.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका 
उम्मेदवािलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्िम ससफारिस गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत 
२०७९/०7/1७ गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

 

तिल्शल 

वव.नं. 776/०७७-०७८ (खलुा), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको ववविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बािेको नाम िद रिक्त हनुाको कािर् 

२ ६५६ इन्र प्रसाद भट्टिाई सत्रयगुा-8, उदयििु दोििाि वटकािाम िाल्िनामा स्वीकृत गिाएको । 
 

 

देहाय 

वव.नं. 776/०७७-०७८ (खलुा), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बािेको नाम ससफारिस भएको कायाालय 

१ ४०९ चन्रादेवी शमाा 
बागलङु-13, 
बागलङु 

गंगा प्रसाद  खडान्नद 
खााँडादेवी गाउाँिासलका, 

िामेछाि 
 

 

 

__________________ 

वकशोि िोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 

__________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

 

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०७/२३ गते ददनको १२:०० बिेिसछ ददइने छ ।
 



 

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. 1३१/०७९-८० समसत २०७९/०७/२० 
 

आयोगको ववज्ञािन नं. २२४-२२७/077-78 (खलुा/समावेशी), स्थानीय तह अन्तगात,  
सहायकस्ति चौथो तह (अप्राववसधक), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक चौथो िदमा 
ससफारिस गरिएको मध्ये ससफारिस भएको समसतले एक वर्ासभत्र रिक्त भएको तिल्शलका िदमा सोवह 
वव.नं. का वैकल्पिक योग्यताक्रमका उम्मेदवािलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग देहाय बमोल्िम ससफारिस 
गरिएको व्यहोिा आयोगको समसत २०७९/०7/२० गतेको सनर्ायअनसुाि अनिुोध छ । 

 

तिल्शल 

सब.नं. 224-227/०७७-०७८ (खलुा/समावेशी), योग्यताक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवािको ववविर् 

यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बािेको नाम िद रिक्त हनुाको कािर् 

७(खलुा) 8563 िघ ुनाथ लासमछाने  लहिेिौवा-1, िसवुा िाम प्रसाद यमनाथ िाल्िनामा स्वीकृत गिाएको । 

९(खलुा) ४८४७ मनबहादिु िरियाि  मासलका-८, गपुमी काले गमुाने िाल्िनामा स्वीकृत गिाएको । 

१८(खलुा) ७५४३ सिुानलाल चनािा सैनिसेला-५, बझाङ्ग छववलाल गीठे िाल्िनामा स्वीकृत गिाएको । 

२६(खलुा) २२४३ विथाबहादिु िी.सी. ल्चलंखा-६, दोलखा यामबहादिु बमबहादिु  िाल्िनामा स्वीकृत गिाएको । 

४(आ.ि.) १७६५ उत्तम िाई वोल्खम-३, भोिििु हका िाि भक्तबहादिु िाल्िनामा स्वीकृत गिाएको । 

१(आ.ि.वै) ४०५ असमता गरुूङ्ग हेटौँडा-९, मकवानििु सूयाबहादिु होमबहादिु िाल्िनामा स्वीकृत गिाएको । 

३(मधेसी) ३१७१ कविलदेवप्रसाद साह बगही-४, िौतहट िगिनाथ च्वा िाल्िनामा स्वीकृत गिाएको । 
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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 
  

 

देहाय 

सब.नं. 224-227/०७७-०७८ (खलुा/समावेशी), ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविर् 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना बाबकुो नाम बािेको नाम ससफारिस भएको कायाालय 

२(खलुा) ४६४४ गरे्शबहादिु ओली   िेउघा-१, रुकुम ससतिाम दलसबि 
खानीखोला गाउाँिासलका, 

काभ्रिेलाञ्चोक 

३(खलुा) ४०४० िवव िौडेल चिुा-७, प्यठुान धनिसत ल्चन्तामर्ी खैिहनी नगििासलका, ल्चतवन 

४(खलुा) २३६४ गरे्श अयााल 
ल्चददका-३, 

अघााखााँची 
वटकािाम चडुामर्ी धसुनवेशी नगििासलका, धाददङ्ग 

५(खलुा) ४६४५ भानभुक्त उिाध्याय  हााँकु-३, िमु्ला खडानन्द ित्नाशिर् तािकेश्वि गाउाँिासलका, नवुाकोट 

२(आ.ि) ४६१२ ल्खमबहादिु िाना 
खलंगा-८, 

िाििकोट 
गोिालबहादिु आशे थाहा नगििासलका, मकवानििु 

३(आ.ि) १९८२ िािेश थारू 
कोहलििु-३, 

बााँके 
प्रभ ु कपल ु धसुनवेशी नगििासलका, धाददङ्ग 

२(मधेसी) २७३५ 
निेश कुमाि 

महतो 
भसुताया-५, सलााही िरिक्षर् दलुाि 

मण्डनदेउििु नगििासलका, 
काभ्रिेलाञ्चोक 

 

 

 

 
__________________ 

वकशोि िोशी 
(असधकृत छैटौँ) 

 

__________________ 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 
 

 

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािको ससफारिस ित्र समसत २०७९/०७/२३ गते ददनको १२:०० बिेिसछ ददइने छ ।

 

mailto:info.ppsc@bagamati.gov.np

