
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 4 मध्ये  ~ 1  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 62/078-79, समसत 2078/07/08 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 760/077-78 (खलुा), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सससिल समूह, ववञ्जडडङ्ग एण्ड आवका टेक्ट उपसमूह, सब इञ्जिसनयि पदका लासग माग पद 
सङ्ख्या 2 (दईु) को 2078/06/07 ि 08 गते सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 6 
(छ) को सलञ्जखत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जजम योग्यताक्रम कायम 
हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/08 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी 
सनयञु्जिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना 
प्रकाञ्जशत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो.क्रम. 

नं. 
िोल नं. 

उम्मेदवािको 
बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 

नाम थि ठेगाना 

१ ९०६ पंकज कुमाि यादव लालापट्टी-२, सप्तिी िनपैत यादब 
िाम वकसनु 
यादब 

िौसतक पूवाािाि ववकास 
मन्रालय, हेटौंडा 

२ ८८७ पप्प ुकुमाि यादव ञ्जजझौल-४, ससिाहा 
कृष्र्देव  
यादव 

बच्च ु यादव 
िौसतक पूवाािाि ववकास 
मन्रालय, हेटौंडा 

बैकञ्जडपक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको 

बाबकुो नाम बाजेको नाम 
नाम थि ठेगाना 

१ ६३६ सिय कुमाि साह ु ससतापिु-४, ससिाहा 
िाम दयाल ुसाह ु
िौसनयाि 

पिीक्षर् साह ु

अस्थायी सूची : 

क्र.सं. िोल नं. उम्मेदवािको नाम थि बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ ११० ददनेश बहादिु जप्रले कुरु जप्रले प्रताप जप्रले 

२ ८४३ समसथलेश कुमाि झा िववकान्त झा प्रमेश्विी झा 

 

 

 

 

 

......................... 
वकशोि जोशी 

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौ) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस िएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०7/ 12 गते ददनको २:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 4 मध्ये  ~ 2  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 6३/078-79, समसत 2078/07/08 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 761/077-78 (मवहला), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सससिल समूह, ववञ्जडडङ्ग एण्ड आवका टेक्ट उपसमूह, सब इञ्जिसनयि पदका लासग माग पद 
सङ्ख्या 1 (एक) को 2078/06/07 ि 08 गते सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 3 
(तीन) को सलञ्जखत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जजम योग्यताक्रम कायम 
हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/07 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी 
सनयञु्जिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना 
प्रकाञ्जशत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो.क्रम. 

नं. 
िोल नं. 

उम्मेदवािको 
बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 

नाम थि ठेगाना 

१ ६१ केससका  साह लहान-२३, ससिाहा 
िाम नािायर् 
साह तेली 

सैनी साह 
िौसतक पूवाािाि ववकास 
मन्रालय, हेटौंडा 

 

बैकञ्जडपक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको 

बाबकुो नाम बाजेको नाम 
नाम थि ठेगाना 

१ ८७९ अञ्जन्तमा कुमािी यादव िौिाटाि-५, पसाा 
जगददश प्रसाद 
यादव 

मंगल िाउत अवहि 

 

 

 

 

 

......................... 
वकशोि जोशी 

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौ) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस िएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०7/1२ गते ददनको 2:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 4 मध्ये  ~ 3  ~ 

 उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 6४/078-79, समसत 2078/07/08 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 76२/077-78 (आ.ज.), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), 
इञ्जिसनयरिङ सेवा, सससिल समूह, ववञ्जडडङ्ग एण्ड आवका टेक्ट उपसमूह, सब इञ्जिसनयि पदका लासग माग पद 
सङ्ख्या 1 (एक) को 2078/06/07 ि 08 गते सलइएको अन्तवााताामा उपञ्जस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 3 
(तीन) को सलञ्जखत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोञ्जजम योग्यताक्रम कायम 
हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/07 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी 
सनयञु्जिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बञ्जन्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना 
प्रकाञ्जशत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो.क्रम. 

नं. 
िोल नं. 

उम्मेदवािको 
बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 

नाम थि ठेगाना 

१ ५०३ प्रमेश्वि कुमाि मण्डल एकिवहया-७, महोत्तिी 
नािायर् 
मण्डल 

सगम मण्डल 
िौसतक पूवाािाि ववकास 
मन्रालय, हेटौंडा 

 

बैकञ्जडपक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको 

बाबकुो नाम बाजेको नाम 
नाम थि ठेगाना 

१ ४० जीवन  लाप्चा कोडवङु्ग-९, इलाम 
तलु बहादिु 
लाप्चा 

पदम बहादिु लाप्चा 

 

 

 

 

 

......................... 
वकशोि जोशी 

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौ) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस िएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर समसत २०७८/०7/12 गते ददनको 2:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 4 मध्ये  ~ 4  ~ 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. 6५/078-79, समसत 2078/07/0८ 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 760-762/077-78 (खलुा तथा समावेशी), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह 
(प्राववसिक), इञ्जिसनयरिङ सेवा, सससिल समूह, ववञ्जडडङ्ग एण्ड आवका टेक्ट उपसमूह, सब इञ्जिसनयि पदमा 
सनयञु्जिको लासग ससफारिस िएका उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 
2078/07/08 गतेको सनर्ायानसुाि देहाय बमोञ्जजमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची सम्बञ्जन्ित सबैको 
जानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।  

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची: 

ए.यो.क्रम नं. िोल नं.  उम्मेदवािको नाम, थि 
छनौट िएका खलुा/ 

समावेशी समूह 
कैवफयत 

१ ९०६ पंकज कुमाि यादव खलुा   

२ ८८७ पप्प ुकुमाि यादव खलुा   

३ ५०३ प्रमेश्वि कुमाि मण्डल आ.ज.   

४ ६१ केससका  साह मवहला  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................... 
वकशोि जोशी 

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौ) 

                                

                                                                 

 


