
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मधे्य  ~ 1  ~ 

उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. ६७/०७९-८०, समसत: २०७९/०५/१८ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५४२/०७८-७९ (खुला), प्रदेश अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (प्राविविक), स्वास्थ्य सेिा, 

विविि समूह, बायोमेविकल टेक्निवसनय पदका लावग माग पद सङ््खया १ (एक) को २०७९/०५/१७ गते वलइएको 

अन्तिागतागमा उपक्नथित उमे्मदिार सङ््खया ३ (तीन) को वलक्नित परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 

योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा वमवत 

२०७९/०५/१८ गतेको वनर्गयानुसार थिायी वनयुक्निको लावग वनम्न कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बक्नित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 
िोल नं. 

उमे्मदवािको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफारिस 

गरिएको कायाालय नाम, थि ठेगाना 

१ २७ श्री कृष्ण  शे्रष्ठ कोल्हिी-२, बारा वटका बहादुर शे्रष्ठ लाल बहादुर शे्रष्ठ 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 
 

बैकल्पिक सूची: 

क्र.स. िोल नं. 
उमे्मदवािको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम, थि ठेगाना 

१ ११ ग रि  राई हेट ाँिा-६, मकिानपुर गरे्श राई मान बहादुर राई 

 

अस्थायी सूची : 

क्र.सं. िोल नं. उमे्मदवािको नाम, थि बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ २३ राजेन्द्र देिकोटा कुमाई रमानन्द कुमाई देिी कृष्ण कुमाई 

२ २० प्रसंशा  च िरी विषु्ण देि च िरी कानन्द प्रसाद च िरी 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अविकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुिासैनी 

(अविकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट : ससफारिस भएका उमे्मदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/२१ गते सदनको ३:०० बजे पसि सदइने ि।  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मधे्य  ~ 2  ~ 

उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. ६८/०७९-८०, समसत: २०७९/०५/१८ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५४३/०७८-७९ (मसहला), प्रदेश अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (प्राविविक), स्वास्थ्य सेिा, 

विविि समूह, बायोमेविकल टेक्निवसनय पदका लावग माग पद सङ््खया १ (एक) को २०७९/०५/१७ गते वलइएको 

अन्तिागतागमा उपक्नथित उमे्मदिार सङ््खया ३ (तीन) को वलक्नित परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 

योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा वमवत 

२०७९/०५/१८ गतेको वनर्गयानुसार थिायी वनयुक्निको लावग वनम्न कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बक्नित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. नं. 
िोल नं. 

उमे्मदवािको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफारिस गरिएको 

कायाालय नाम, थि ठेगाना 

१ १ अनु  नेपाली 
वटकािली-२, 

लवलतपुर 
कृष्ण बहादुर साकी 

सुयगमान 

नेपाली 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती 

प्रदेश 
 

बैकल्पिक सूची: 

क्र.स. िोल नं. 
उमे्मदवािको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम, थि ठेगाना 

१ १६ पुष्पलता  यादि वसम्र नगढ-९, बारा वबरेन्द्र प्रसाद यादि सावलक राम राय यादि 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अविकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुिासैनी 

(अविकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट : ससफारिस भएका उमे्मदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७९/०५/२१ गते सदनको ३:०० बजे पसि सदइने ि।  

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मधे्य  ~ 3  ~ 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. ६९/०७९-८०, समसत २०७९/०५/१८ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५४२-५४३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रदेश अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह 

(प्राविविक), स्वास्थ्य सेिा, विविि समूह, बायोमेविकल टेक्निवसयन पदको वनयुक्निको लावग वसफाररस भएका 

उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ््ख कको आिारमा वमवत २०७९/०५/१८ गतेको वनर्गयानुसार देहाय बमोवजमको 

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बक्नित सबैको जानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ । 

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची: 

ए.यो.क्रम नं. िोल नं.  उमे्मदवािको नाम, थि 
ससफारिस भएको 

खुला/ समावेशी समूह 
कैसफयत 

१ २७ श्री कृष्ण  शे्रष्ठ िुला   

२ १ अनु  नेपाली मवहला   

 

__________________ 

वकशोर जोशी 

(अविकृत छैठ ाँ) 

_________________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सात ) 

___________________ 

श्रीराम पुिासैनी 

(अविकृत आठ ) 
 


