प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ९६/०७९-८०, समसत: २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५०९/०७८-७९ (खुला), स्थाननय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्रानिनिक), स्वास्थ्य
सेिा, हे .ई. समूह, हे ल्थ अनसष्टेन्ट पदका लानग माग पद सङ्ख्या २१ (एक्काइस) को नमनत २०७९/०५/१५ दे खि १८
गते सम्म नलइएको अन्तिाग ताग मा उपखस्थत उम्मेदिार सङ्ख्या ३१ (एकनतस) को नलखित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको
कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोनजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले नमनत २०७९/०६/०६ गते को
ननर्गयानुसार स्थायी ननयुखिको लानग ननम्न कायाग लयमा नसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको
लानग यो सूचना प्रकानित गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं.

िोल
नं.

उम्मेदवािको

१

१३४५

ननता कटिाल

२

२०२३

मिु र कुमार यादि

३

२७६५

रुपेि गु प्ता

४

८८

५

११९०

दे निका श्रीस

६

३०६४

नििेक कुमार यादि

७

६६३

८

नाम थि

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको
कायाा लय

सुनकोिी-८,
ओिलढु ङ्गा

रमेि कुमार
कटिाल

नतलक बहादु र
कटिाल

मन्थली नगरपानलका,
रामेछाप

दे िापुर-४, बारा

पुननत प्रसाद
यादि

महे ि राय
यादि

हे लम्बु गाउाँ पानलका,
नसिु पाल्चोक

गरुडा-४, र तहट

राजेन्द्र साह

राज कुमार
साह

ज्वालामुिी गाउाँ पानलका,
िानदङ्ख

नििचन्द्र
आचायग

नन्द प्रसाद
आचायग

म्यागङ्ख गाउाँ पानलका,
नुिाकोट

दल बहादु र
श्रीस

टे क बहादु र
श्रीस

बाह्रनबसे नगरपानलका,
नसिु पाल्चोक

सोनमा-२, महोत्तरी

निरे न्द्र कुमार
यादि

लक्ष्मी राय
यादि

मन्थली नगरपानलका,
रामेछाप

गर्ेि प्रसाद भट्ट

दु गाग माण्ड -६, डोटी

तारा नाथ भट्ट

नारायर् दत्त
भट्ट

बे नीघाट रोराङ्ख
गाउाँ पानलका, िानदङ्ख

६२१

िगे न्द्र प्रसाद जै सी

बााँ सगढी-१, बनदग या

जगनिर जै सी

गं गाराम जै सी

उत्तरगया गाउाँ पानलका,
रसुिा

९

२९६३

निकाि बु ढाथोकी

सानीभेरी-७, रुकुम

सजग ने बु ढाथोकी

िननिर
बु ढाथोकी

मेलम्ची नगरपानलका,
नसिु पाल्चोक

१०

२९९८

निद्यानन्द यादि

सिुिानन्कारकट्टी-१,
नसरहा

राम सेिक
यादि

बासुदेि यादि

बलेफी गाउाँ पानलका,
नसिु पाल्चोक

११

६२४

िगे न्द्र कुिाँर

भीमदत्त-७, कन्चनपुर

हकग नसंह कुिाँर

नर नसंह कुिाँ र

हे लम्बु गाउाँ पानलका,
नसिु पाल्चोक

१२

२९२

आरती भट्ट

भीमदत्त-११,
कन्चनपुर

कृष्णानन्द भट्ट

नारद भट्ट

मेलम्ची नगरपानलका,
नसिु पाल्चोक

अननल आचायग

चन्दननाथ-३, जु म्ला
गलकोट
नगरपानलका-१,
बागलु ङ्ख

जम्मा पाना 7 मध्ये ~ 1 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
यो.
क्रम.
नं.

िोल
नं.

१३

१९९

१४

२८५६

१५

३६७३

१६

उम्मेदवािको
नाम थि

बाबु को नाम

ठे गाना

अरुर् कुमार
जयसिाल

ससफारिस गरिएको
कायाा लय

बाजेको नाम

करै यामाई-८, बारा

राजे श्वर प्रसाद
साह

महादे ि सा
कलिार

म्यागङ्ख गाउाँ पानलका,
नुिाकोट

रोनहत प्रसाद जोिी

लाली-९, दाचुग ला

पुष्प राज जोिी

कृष्ण राज
जोिी

गोकुलगंगा गाउाँ पानलका,
रामेछाप

सुनिर कुमार यादि

बसन्तपुर-५, सलागही

लालबाबु राय

रायप्रगाि राय

गोकुलगंगा गाउाँ पानलका,
रामेछाप

३२५

इन्द्रनजत मण्डल

फुलपरासी-६, सलागही

राम कैलाि
मण्डल

न ंगुर मण्डल

तामाकोिी गाउाँ पानलका,
दोलिा

१७

५९८

केिि बहादु र नेगी

नडलासैनी-४, बै तडी

जनक बहादु र
नेगी

नर बहादु र नेगी

बाह्रनबसे नगरपानलका,
नसिु पाल्चोक

१८

३५६०

सिे त जङ्ग िाही

स्वानमकानतग क िापर३, बाजुरा

केपराज िाही

कला बहादु र
िाही

तामाकोिी गाउाँ पानलका,
दोलिा

१९

१३१८

ननिन िड् का

मुनसकोट-१२, रुकुम

अजुग न िड् का

दररभान
िड् का

नलसंिुपािर गाउाँ पानलका,
नसिु पाल्चोक

२०

१५२५

पुजा कुमारी

ईश्वरपुर-१३, सलाग ही

िै द्य नाथ महतो

नजिछ महतो

नलसंिुपािर गाउाँ पानलका,
नसिु पाल्चोक

२१

१९९२

भुिन भट्ट

पुचचाँडी-२, बै तडी

कृष्ण दत्त भट्ट

िनी दत्त भट्ट

न कुण्ड गाउाँ पानलका,
रसुिा

बाबु को नाम

बाजेको नाम

बै कल्पिक सूची :
उम्मे दवािको

क्र.स.

िोल
नं .

१

२९५१

िसन्त कुमार िमाग

निजलपुरा-२, महोत्तरी

राम श्रे ष्ठ िमाग

राम निलाि ठाकुर

२

३५८

उपेन्द्र महतारा

कालीका-८, कानलकोट

भि महतारा

लच्छे महतारा

३

२३६०

रन्जे ि कुमार पटे ल

िोनिनी-३, पसाग

अिि निहारी राउत कुमी

जमदार राउत कुमी

नाम थि

ठे गाना

अस्थायी सूची :
क्र.स.

िोल नं .

उम्मे दवािको नाम, थि

बाबु को नाम

बाजेको नाम

१

४३७

कमल ओली

बाबुराम ओली

अनन्त बहादु र ओली

२

२०३५

मनन भु षर् कुमार यादि

गगनदे ि यादि

रामदे ि राय

३

२५००

राजनकिोर कुमार िाह

रामजनम िाह

नभला िाह कानु

४

२२१५

मृ गेन्द्र यादि

निकाउ राय

रामपुकार राय

५

२५१७

रानजि राय यादि

महे न्द्र राय

सोमन राय

_________________

____________________

_____________________

नकिोर जोिी

पदम ओ ा

श्रीराम पुडासैनी

(अनिकृत छै ठ ाँ)

(अनिकृत सात )

(अनिकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०९ गते सबहान ११:०० बजे पसि सदइने ि।
जम्मा पाना 7 मध्ये ~ 2 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ९७/०७९-८०, समसत: २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५१०/०७८-७९ (मसहला), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्रानिनिक), स्वास्थ्य
सेिा, हे .ई. समूह, हे ल्थ अनसष्टेन्ट पदका लानग माग पद सङ्ख्या १२ (बाह्र) को नमनत २०७९/०५/१५ दे खि १८ गतेसम्म
नलइएको अन्तिाग ताग मा उपखस्थत उम्मेदिार सङ्ख्या १७ (सत्र) को नलखित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल
प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोनजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले नमनत २०७९/०६/०६ गतेको ननर्गयानुसार
स्थायी ननयुखिको लानग ननम्न कायाग लयमा नसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लानग यो सूचना
प्रकानित गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं .

िोल
नं .

उम्मे दवािको

१

२३८०

रमा मगर

२

३५३९

सनलना राना

३

३६४३

४

नाम थि

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजेको नाम

ससफारिस गरिएको
कायाालय

अम्मर बहादु र सारु
मगर

चतु रमान सारु
मगर

बाह्रनबसे नगरपानलका,
नसिुपाल्चोक

तामाकोिी-३,
दोलिा

निि बहादु र राना

िड् ग बहादु र
राना

तामाकोिी गाउाँ पानलका,
दोलिा

सु जाता आचायग

नसं जा-१, जुम्ला

गु प्त प्रसाद आचायग

कृष्ण प्रसाद
आचायग

मेलम्ची नगरपानलका,
नसिुपाल्चोक

३४३८

सपना रोकाया

नत्रपुरासु न्दरी-१,
डोल्पा

लोक चन्द्र रोकाया

निि चन्द्र
रोकाया

न कुण्ड गाउाँ पानलका,
रसु िा

५

२८९५

लक्ष्मी साउाँ द

बे दकोट-१, कन्चनपुर

केिि नसं ह साउाँ द

िन नसं ह साउाँ द

बलेफी गाउाँ पानलका,
नसिुपाल्चोक

६

१४०१

ननमगला जोिी

बे लडााँ डी-२,
कन्चनपुर

पुरूषोत्तम जोिी

हररदत्त जोिी

नलसं िुपािर गाउाँ पानलका,
नसिुपाल्चोक

७

४८८

कनिता बोगटी

कमलबजार-८,
अछाम

प्रेम बहादु र बोगटी

निरिल बोगटी

नेत्राबती डबजोङ्ख
गाउाँ पानलका, िानदङ्ख

८

२७८३

रुबी कुमारी साह

सु िर्ग -७, बारा

सु ननल साह

चन्द्र सा
कलिार

मन्थली नगरपानलका,
रामेछाप

९

३००५

निननता बु ढा

कनकासु न्दरी-१,
जुम्ला

काली बहादु र बु ढा

मान बहादु र
बु ढा

म्यागङ्ख गाउाँ पानलका,
नुिाकोट

१०

२०३२

मननता बाबु मल्ल

हे ट ड
ाँ ा-९,
मकिानपुर

मङ्गल प्रकाि बाबु
मल्ल

केदार कृष्ण
बाबु

ज्वालामुिी गाउाँ पानलका,
िानदङ्ख

११

१३५४

ननतु सहनी

बलरा-४, सलाग ही

राम चन्द्र सहनी

बालदे ि सहनी

गोकुलगं गा गाउाँ पानलका,
रामेछाप

१२

१५८४

पुनम कोइरी

नतलोत्तमा-१८,
रुपन्दे ही

रनबन्द्र कोइरी

भागित कोइरी

हे लम्बु गाउाँ पानलका,
नसिुपाल्चोक

नमनथला-९, िनुषा

जम्मा पाना 7 मध्ये ~ 3 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

िोल
नं .

१

३८५४

उम्मे दवािको
नाम थि
सृष्टी थापा

ठे गाना
पुिगिोला-४, पाल्पा

बाबु को नाम
मे हर नसंह थापा

बाजेको नाम
िे म बहादु र थापा

_________________

____________________

_____________________

नकिोर जोिी

पदम ओ ा

श्रीराम पुडासैनी

(अनिकृत छै ठ ाँ)

(अनिकृत सात )

(अनिकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०९ गते सबहान ११:०० बजे पसि सदइने ि।

जम्मा पाना 7 मध्ये ~ 4 ~

प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना
सूचना नं. ९८/०७९-८०, समसत: २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५११/०७८-७९ (आ.ज.), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह (प्रानिनिक), स्वास्थ्य
सेिा, हे .ई. समूह, हे ल्थ अनसष्टेन्ट पदका लानग माग पद सङ्ख्या २ (दु ई) को नमनत २०७९/०५/१५ दे खि १८ गतेसम्म
नलइएको अन्तिाग ताग मा उपखस्थत उम्मे दिार सङ्ख्या १२ (बाह्र) को नलखित परीक्षा र अन्तिाग ताग समेतको कुल
प्राप्ताङ्कको योगबाट दे हाय बमोनजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले नमनत २०७९/०६/०६ गतेको ननर्गयानुसार
स्थायी ननयुखिको लानग ननम्न कायाग लयमा नसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लानग यो सूचना
प्रकानित गररएको छ ।
ससफारिस योग्यताक्रम सूची :
यो.
क्रम.
नं .

िोल
नं .

उम्मे दवािको

१

३७५९

सुरज बुढा

२

४९५

कामाग भु म्याप तामाङ्ग

नाम थि

बाबु को नाम

बाजेको
नाम

ससफारिस गरिएको
कायाालय

नदल बहादु र बुढा

दे उचन बुढा

गोकुलगंगा
गाउाँ पानलका, रामे छाप

तेखन्जन तामाङ्ग

िे नाङ्ग
तामाङ्ग

तामाकोिी
गाउाँ पानलका, दोलिा

ठे गाना
चााँ देकरे न्जी-३,
सल्यान
मु गु-३, मु गु

बैकल्पिक सूची :
क्र.स.

िोल
नं .

१

२४७३

उम्मे दवािको
नाम थि
राकेि च िरी

ठे गाना
ईनिाग नसरा-२, बारा

बाबु को नाम
राम प्रकाि च िरी

बाजेको नाम
भागररथ च िरी

_________________

____________________

_____________________

नकिोर जोिी

पदम ओ ा

श्रीराम पुडासैनी

(अनिकृत छै ठ ाँ)

(अनिकृत सात )

(अनिकृत आठ )

नोट : ससफारिस भएका उम्मे दवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०६/०९ गते सबहान ११:०० बजे पसि सदइने ि।
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प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. ९९/०७९-८०, समसत २०७९/०६/०६
आयोगको सवज्ञापन नं. ५०९-५११/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँ च ाँ तह
(प्रानिनिक), स्वास्थ्य सेिा, हे .ई. समूह, हे ल्थ अनसष्टेन्ट पदको ननयुखिको लानग नसफाररस भएका उम्मेदिारहरूले
प्राप्त गरे को कूल अङ्ख्कको आिारमा नमनत २०७९/०६/०६ गतेको ननर्गयानुसार दे हाय बमोनजमको एकमुष्ट
योग्यताक्रम सूची सम्बखित सबैको जानकारीको लानग प्रकािन गररएको छ ।
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची:
उम्मेदवािको नाम, थि

ससफारिस भएको
खुला/ समावेशी समूह

ए.यो.क्रम नं.

िोल नं.

१

१३४५

ननता कटिाल

िु ला

२

२०२३

मिुर कुमार यादि

िु ला

३

२७६५

रुपेि गुप्ता

िु ला

४

८८

अननल आचायग

िु ला

५

११९०

दे निका श्रीस

िु ला

६

३०६४

नििेक कुमार यादि

िु ला

७

६६३

गर्ेि प्रसाद भट्ट

िु ला

८

६२१

िगेन्द्र प्रसाद जै सी

िु ला

९

२९६३

निकाि बुढाथोकी

िु ला

१०

२९९८

निद्यानन्द यादि

िु ला

११

६२४

िगेन्द्र कुिाँर

िु ला

१२

२९२

आरती भट्ट

िु ला

१३

१९९

अरुर् कुमार जयसिाल

िु ला

१४

२८५६

रोनहत प्रसाद जोिी

िु ला

१५

३६७३

सुनिर कुमार यादि

िु ला

१६

३२५

इन्द्रनजत मण्डल

िु ला

१७

५९८

केिि बहादु र ने गी

िु ला

कैसफयत
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प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा)
उम्मेदवािको नाम, थि

ससफारिस भएको
खुला/ समावेशी समूह

ए.यो.क्रम नं.

िोल नं.

१८

३५६०

सिेत जङ्ग िाही

िु ला

१९

१३१८

ननिन िड् का

िु ला

२०

१५२५

पुजा कुमारी

िु ला

२१

१९९२

भु िन भट्ट

िु ला

२२

२३८०

रमा मगर

मनहला

२३

३५३९

सनलना राना

मनहला

२४

३६४३

सुजाता आचायग

मनहला

२५

३४३८

सपना रोकाया

मनहला

२६

२८९५

लक्ष्मी साउाँ द

मनहला

२७

१४०१

ननमग ला जोिी

मनहला

२८

४८८

कनिता बोगटी

मनहला

२९

३७५९

सुरज बुढा

आ.ज.

३०

२७८३

रुबी कुमारी साह

मनहला

३१

३००५

निननता बुढा

मनहला

३२

४९५

कामाग भु म्याप तामाङ्ग

आ.ज.

३३

२०३२

मननता बाबु मल्ल

मनहला

३४

१३५४

ननतु सहनी

मनहला

३५

१५८४

पुनम कोइरी

मनहला

कैसफयत

__________________

_________________

___________________

नकिोर जोिी
(अनिकृत छै ठ )ाँ

पदम ओ ा
(अनिकृत सात )

श्रीराम पुडासैनी
(अनिकृत आठ )
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