
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मध्ये  ~ 1  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 26 / 2078/05/29 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 507/077-78 (खलुा), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), स्वास््य 
सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह ल्याब अससषे्टन्ट पदका लासग माग पद सङ्ख्या २ (दईु) को 
लासग 2078/0५/21 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 5 (पााँच) को सलस्खत 
पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले 
िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/29 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयसु्िको लासग 
सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत 
गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
 

क्र.स. 

यो. क्रम नं. 

रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

नाम थर ठेगाना 

१ १ ११६ अमृत पुडासैनी सजसलङ-३, नुवाकोट 
उत्तर कुमार 

पुडासैनी 

होमप्रसाद 

पुडासैनी 
सामासजक सवकास मन्त्रालय 

२ २ १६२ मायालु तामाङ 
सरु्स्ाखका -६, 

काभे्रपलाञ्चोक 
संग्राम तामाङ 

सेते नोबुा 

तामाङ 
सामासजक सवकास मन्त्रालय 

 

बैकस्ल्पक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ ५१३ ओमकार वली कचनापुर-३, बााँके नर बहादुर वली प्रतु्र वली 

 

अस्थायी सूची : 

क्र.स. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ८५० बसवता बसे्नत केशरबहादुर बसे्नत  
गजाधर 

बसे्नत  

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/04 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मध्ये  ~ 2  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 27 / 2078/05/29 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 508/077-78 (मवहला), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह ल्याब अससषे्टन्ट पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) 
को लासग 2078/0५/21 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 6 (छ) को सलस्खत 
पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले 
िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/29 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयसु्िको लासग 
सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत 
गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

क्र.स. 

यो. क्रम 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

नाम थर ठेगाना 

१ १ ८४१ 
सकुन्तला 

दनुवार 

पाचखाल-५, 

काभे्रपलाञ्चोक 

हररबहादुर 

दनुवार 

सदपक 

दनुवार 
सामासजक सवकास मन्त्रालय 

 

बैकस्ल्पक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र.स. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ८६१ सुसनता लामा माझीफेटा-५, काभे्रपलाञ्चोक 
समक्मर कुमार 

लामा 

रत्नससंह 

तामाङ 

 
 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                              

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/04 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मध्ये  ~ 3  ~ 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. 28 / 2078/05/29 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 507-508/077-78 (खलुा/समावेशी), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह 
(प्राववसिक), स्वास््य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह ल्याब अससषे्टन्ट पदमा सनयसु्िको लासग 
ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 2078/05/29 गतेको 
सनर्ायानसुाि देहाय बमोस्जमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग प्रकाशन 
गरिएकोछ।  

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची: 

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

समावेशी समूह 
कैवफयत 

१ ११६ अमृत पुडासैनी खुला   

२ १६२ मायालु तामाङ खुला 
  

३ ८४१ सकुन्तला दनुवार मसहला 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

 

 


