
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. ७ / 2078/05/1६ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. ७२२/077-78 (खलुा), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सवे समूह, असमन पदका लासग माग पद सङ्ख्या 13 (तेिह) को लासग 2078/0४/32 
देञ्जख 2078/05/01 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 20 (बीस) को सलञ्जखत 
पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जिम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोिाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/१६ गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयञु्जिको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको िानकािीको लासग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्र.नं. िोल नं. 
उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम 
बािेको 
नाम 

ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम थि ठेगाना 

1 १७९१ लक्ष्मर् खड्का  
मसुसकोट-१२, रुकुम 
(पञ्जिम भाग) 

गंगािाम प्रताप   भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

2 ११४६ िामचन्र असिकािी  ससंिा-२, िमु्ला ित्नप्रसाद मसनकाष्ट भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

3 १५७७ अिुान िाय यादव भेलही-३, सलााही िगसेि िाम प्रकाश भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

4 १०४४ रुपेश िाय  बेल्ही-२, सलााही िामबाब ु उपेन्र भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

5 १४५७ िमेश चन्र िोशी  सलेना-३, बैतडी तका िाि भवानी  भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

6 १७९२ कृष्र् पंगाली वविेन्रनगि-५, सखेुत हरिलाल  कुलानन्द  भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

7 ३९४ सडक बहादिु वव.क. सियगुा-६, उदयपिु िाम बहादिु नि बहादिु माडी नगिपासलका, ञ्जचतवन 

8 २०७७ ज्वाला प्रकाश हमाल ढाकाडाम-२, सल्यान शेिबहादिु  ज्ञान प्रसाद भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

9 १२८५ िववन खड्का  मसुसकोट-२, रुकुम शञ्जशनािायर् वल  भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

10 १८२९ हिी बहादिु के.सी. मसुसकोट-१४, रुकुम देउिाम िनववि भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

11 ८८३ यकेन्र पन्त गौिी-९, दैलेख पथृ नि  भितपिु महानगिपासलका, ञ्जचतवन 

12 १४३ टेक बहादिु सब.सी. 
सानीभेिी-४,रुकुम 
(पञ्जिम भाग) 

नैने लगन ववि 
भोटेकोशी गाउँपासलका, 
ससन्िपुाल्चोक 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. 
उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम 
बािेको 
नाम 

ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम थि ठेगाना 

13 १६८४ ञ्जशव कुमाि साह  वपप्रा प्र. वप.-५, ससिहा अशेश्वि केश्वि खसनयाबास गाउँपासलका, िाददङ 

 

बैकञ्जल्पक योग्यताक्रमको सूची : 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ ८८२ ददपक बोहरा मुदिकोट-८, रुकुम यज्ञ बहादुर राम बहादुर 

२ १२६१ रमेश बहादुर िाउँद  तोली-७, बाजुरा नयाँ  धन 

३ ११७६ पे्रम प्रकाश भण्डारी  दवजयश्वरी-२, रुकुम गोदवन्द मन्विर 

 

अस्थायी सूची : 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ १३४६ रोम बहादुर के.िी. भुवनबहादुर कमान 

२ १५६१ दवषु्ण खड्का धनदवर दतलदवर 

३ १०६१ पंकज कुमार महतो गभुु महादवर 

 

 

 

 

......................... 
उमेश िाि समश्र 
(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सञ्जचव) 

                                              

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पि समसत २०७८/०५/20 गते ववहानको ११:०० बिे पसछ ददइन ेछ। 

 

 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. ८ / 2078/05/1६ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. ७२3/077-78 (मवहला), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सवे समूह, असमन पदका लासग माग पद सङ्ख्या ३ (तीन) को लासग 2078/0४/32 देञ्जख 
2078/05/01 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 6 (छ) को सलञ्जखत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जिम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोिाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/१६ गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयञु्जिको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको िानकािीको लासग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दिफाररि गररएको कायाुलय 

नाम थर ठेगाना 

१ २०९३ प्रदतभा िापकोटा(शमाु) दिंजा-२, जुम्ला भोजराज हररनन्द 
भरतपुर महानगरपादलका, 

दितवन 

२ ८९३ पुजा नेपाली  केरुङ्गा-५, अर्ाुखािी रण  कृष्ण  
भरतपुर महानगरपादलका, 

दितवन 

३ २०९६ रोशनी जोशी भीमदत्त-२, कञ्चनपुर देवेन्द्र  प्रमदनन्द 
भरतपुर महानगरपादलका, 

दितवन 

 

 

 

बैकञ्जल्पक योग्यताक्रमको सूची : 

 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ १६३६ से्नहा रुपा जनकपुर-२४, धनुषा जीवेन्द्र  िन्द्रनारायण 

 

 

 

......................... 
उमेश िाि समश्र 
(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सञ्जचव) 

                                              

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पि समसत २०७८/०५/20 गते ववहानको ११:०० बिे पसछ ददइन ेछ। 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. ९ / 2078/05/1६ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. ७24/077-78 (आ.ि.), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सवे समूह, असमन पदका लासग माग पद सङ्ख्या २ (दईु) को लासग 2078/0४/32 देञ्जख 
2078/05/01 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ४ (चाि) को सलञ्जखत पिीक्षा 
ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जिम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोिाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/१६ गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयञु्जिको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको िानकािीको लासग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दिफाररि गररएको कायाुलय 

नाम थर ठेगाना 

१ ८५२ प्रणव राज थारु 
बुद्धबादटका-८, 

कदपलबसु्त 
देवराज  ददपक भरतपुर महानगरपादलका, दितवन 

२ ११७ दवजय कुलुङ ताम्कु-७,िंखुवािभा बुन्वद्ध पृदत भरतपुर महानगरपादलका, दितवन 

 

बैकञ्जल्पक योग्यताक्रमको सूची : 

 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ९६९ टंक  ज्योदत शाक्य नीलकण्ठ-११, धाददङ तनजोदत तेजजोदत 

 

 

 

......................... 
उमेश िाि समश्र 
(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सञ्जचव) 

                                              

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पि समसत २०७८/०५/20 गते ववहानको ११:०० बिे पसछ ददइन ेछ। 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. १०/ 2078/05/1६ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. ७25/077-78 (मिेशी), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सवे समूह, असमन पदका लासग माग पद सङ्ख्या 2 (दईु) को लासग 2078/0४/32 देञ्जख 
2078/05/01 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या १५ (पन्र) को सलञ्जखत पिीक्षा 
ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जिम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोिाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/१६ गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयञु्जिको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको िानकािीको लासग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 
दिफाररि गररएको कायाुलय 

नाम थर ठेगाना 

१ ४८ दजतेश प्रिाद िाह महागढीमाई-७, बारा दियारामप्रिाद  धररक्षण  भरतपुर महानगरपादलका, दितवन 

२ १३१६ अदनल कुमार िाह  धनगढा-७, िलाुही राजनारायण 
महादवर 

िाह 
भरतपुर महानगरपादलका, दितवन 

 

बैकञ्जल्पक योग्यताक्रमको सूची : 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ १०६१ पंकज कुमार महतो िुन्दरपुर-६, िलाुही गभुु  महादबर 

 

 

 

......................... 
उमेश िाि समश्र 
(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सञ्जचव) 

                                              

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पि समसत २०७८/०५/20 गते ववहानको ११:०० बिे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. ११ / 2078/05/1६ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. ७26/077-78 (दसलत), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सवे समूह, असमन पदका लासग माग पद सङ्ख्या 1 (एक) को लासग 2078/0४/32 देञ्जख 
2078/05/01 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 5 (पाँच) को सलञ्जखत पिीक्षा 
ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जिम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोिाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/१६ गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयञु्जिको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको िानकािीको लासग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दिफाररि गररएको कायाुलय 

नाम थर ठेगाना 

१ ८८१ मंगल पाकी श्रीनगर-५, हुम्ला देउिन्द्र जस्या  भरतपुर महानगरपादलका, दितवन 

 

बैकञ्जल्पक योग्यताक्रमको सूची : 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ १११४ दकिन कोली  अत्तररया-६, कैलाली हाडु  जस्वा  

 

 

 

......................... 
उमेश िाि समश्र 
(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सञ्जचव) 

                                              

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पि समसत २०७८/०५/20 गते ववहानको ११:०० बिे पसछ ददइन ेछ। 

 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. १२ / 2078/05/1६ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. ७27/077-78 (अपाङ्ग), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सवे समूह, असमन पदका लासग माग पद सङ्ख्या 1 (एक) को लासग 2078/0४/32 देञ्जख 
2078/05/01 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ३ (तीन) को सलञ्जखत पिीक्षा 
ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जिम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोिाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/१६ गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयञु्जिको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको िानकािीको लासग यो सूचना प्रकाञ्जशत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दिफाररि गररएको कायाुलय 

नाम थर ठेगाना 

१ ११८६ िन्द्र बहादुर डाँगी  खलंगा-३, जाजरकोट  राम बहादुर  काला  भरतपुर महानगरपादलका, दितवन 

 

बैकञ्जल्पक योग्यताक्रमको सूची : 

यो.क्र.नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ २९५ दभम बहादुर डाँगी  लामाु-२, जुम्ला नेत्र  श्रीिक्र  

 

 

 

 

......................... 
उमेश िाि समश्र 
(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सञ्जचव) 

                                              

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पि समसत २०७८/०५/20 गते ववहानको ११:०० बिे पसछ ददइन ेछ। 

 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. १३ / 2078/05/1६ 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 722-७27/077-78 (खलुा/समावेशी), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो 
तह (प्राववसिक), इञ्जिसनयरिङ सेवा, सवे समूह, असमन पदमा सनयञु्जिको लासग ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूले 
प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 2078/05/1६ गतेको सनर्ायानसुाि देहाय बमोञ्जिमको एकमषु्ट 
योग्यताक्रम सूची सम्बञ्जन्ित सबैको िानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।  

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची: 
 

ए.यो.क्र.नं.. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर दिफाररि गररएको दव.नं. 
छनौट भएका खुला/ 

िमावेशी 
कैदफयत 

१ १७९१ लक्ष्मण खड्का  ७२२/०७७-७८ खुला   

२ ११४६ रामिन्द्र अदधकारी  ७२२/०७७-७८ खुला   

३ १५७७ अजुुन राय यादव ७२२/०७७-७८ खुला   

४ १०४४ रुपेश राय  ७२२/०७७-७८ खुला   

५ १४५७ रमेश िन्द्र जोशी  ७२२/०७७-७८ खुला   

६ १७९२ कृष्ण पंगाली ७२२/०७७-७८ खुला   

७ ३९४ दडक बहादुर दव.क. ७२२/०७७-७८ खुला   

८ २०७७ ज्वाला प्रकाश हमाल ७२२/०७७-७८ खुला   

९ १२८५ रदवन खड्का  ७२२/०७७-७८ खुला   

१० १८२९ हरी बहादुर के.िी. ७२२/०७७-७८ खुला   

११ ८८३ यकेन्द्र पन्त ७२२/०७७-७८ खुला   

१२ १४३ टेक बहादुर दब.िी. ७२२/०७७-७८ खुला   

१३ १६८४ दशव कुमार िाह  ७२२/०७७-७८ खुला   

१९ ४८ दजतेश प्रिाद िाह ७२५/०७७-७८ मधेिी   

१४ २०९३ प्रदतभा िापकोटा(शमाु) ७२३/०७७-७८ मदहला   

२० १३१६ अदनल कुमार िाह  ७२५/०७७-७८ मधेिी   

१५ ८९३ पुजा नेपाली  ७२३/०७७-७८ मदहला   

१६ २०९६ रोशनी जोशी ७२३/०७७-७८ मदहला   

१७ ८५२ प्रणव राज थारु ७२४/०७७-७८ आ.ज.   

२१ ८८१ मंगल पाकी ७२६/०७७-७८ ददलत   

१८ ११७ दवजय कुलुङ ७२४/०७७-७८ आ.ज.   



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

ए.यो.क्र.नं.. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर दिफाररि गररएको दव.नं. 
छनौट भएका खुला/ 

िमावेशी 
कैदफयत 

२२ ११८६ िन्द्र बहादुर डाँगी  ७२७/०७७-७८ अपाङ्ग   
 

 

 

......................... 
उमेश िाि समश्र 
(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सञ्जचव) 

                                              

                                                                 

 


