
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 4 मध्ये  ~ 1  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 81/078-79, समसत 2078/07/२८ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 784/077-78 (खलुा), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), स्वास््य 
सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, पब्ललक हेल्थ नसा पदका लासग माग पद सङ्ख्या १० (दस) को 2078/0७/०९ गते 
सलइएको अन्तवााताामा उपब्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या १७ (सत्र) को सलब्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 
योगबाट देहाय बमोब्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 
2078/07/२८ गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयबु्िको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको लयहोिा सम्बब्न्ित 
सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाब्शत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्रम. 
नं. 

िोल नं. 

उम्मेदवािको 

बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम, थि ठेगाना 

१ ७३३ मन्ज ु िोकामगि 
कासलका-३, 

कासलकोट 

ववका  बहादिु 
मगि 

िन बहादिु 
मगि 

चौतािा सााँगाचोकगढी नगिपासलका, 
ससन्िपुाल्चोक 

२ १११४ एस्ना  भजेूल 
काठमाडौं-१४, 

काठमाडौं 
यज्ञ बहादिु 
भजेूल 

भद्र बहादिु 
भजेूल 

िसुनवशेी नगिपासलका, िाददङ्ग 

३ ४५२ ससमाला  पाण्डे बााँि-ु५, बाजिुा 
असनरुद्र 
पाण्डेय 

कर्ा पाण्डेय बाह्रसबसे नगिपासलका, ससन्िपुाल्चोक 

४ १४०९ शान्ती  लासमछान े माछापचु्छ्रे-३, कास्की 
शतप्रसाद 
लासमछान े

छववलाल 
लासमछान े

ब्जिी नगिपासलका, दोलखा 

५ १२७० िसमता  भजेुल घती 
ब्चत्लाङ्ग-९, 

मकवानपिु 
श्याम कृष्र् 
घती 

िाम बहादिु 
घती 

कासलका गाउाँपासलका, िसवुा 

६ १३३८ सन्तोषी  लासमछान े
बेलकोटगढी-७, 

नवुाकोट 

लोकनाथ 
लासमछान े

चडुामब्र् 
लासमछान े

गोसाइाकुण्ड गाउाँपासलका, िसवुा 

७ ३८२ मेनकुा  खडायत शैल्यब्शखि-१, दाच ुाला 
जंगवीि 
खडायत 

गोववन्द 
खडायत 

तीनपाटन गााँउपासलका, ससन्िलुी 

८ २०९ सलुोचना  पब्ण्डत वपपिा ससमिा-६, बािा 
शम्भ ुप्रसाद 
पब्ण्डत 

हरि प्रसाद 
पब्ण्डत 

कासलञ्चोक गाउाँपासलका, दोलखा 

९ ७२१ सजृना  पौडेल गलुरिया-८, बददाया सोमनाथ शमाा 
लाल ुप्रसाद 
पौडेल 

गौिीशंकि गाउाँपासलका, दोलखा 

१० १०७५ तािा  सापकोटा ि   याले-९, काभ्र े
लोकनाथ 
सापकोटा 

गोववन्द 
प्रसाद 
सापकोटा 

उमाकुण्ड गाउाँपासलका, िामेछाप 

 

 

 

 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 4 मध्ये  ~ 2  ~ 

बैकब्ल्पक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको 

बाबकुो नाम बाजेको नाम 

नाम, थि ठेगाना 

१ ३२५ वप्रसत  सहनी हंसपिु-२, िनषुा िाम पदािथ सहनी लक्ष्मेश्वि सहनी 

२ १४९३ सम्झना  शे्रष्ठ िापाखेल-१, लसलतपिु नन्द बहादिु शे्रष्ठ जगत बहादिु शे्रष्ठ 

३ ५१० रुबी  मानन्िि मध्यपिु सथमी-११, भिपिु ित्न प्रसाद मानन्िि दश ित्न मानन्िि 

 

अस्थायी सूची : 

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

१ ९५७ कृपा  मसुनकाि हेिा काजी मसुनकाि लाल ससंह मसुनकाि 

२ ११९१ सववना  तामाङ ददपक तामाङ पृ् वीमान तामाङ 

 

 

 

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

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

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

                                                                                   

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०८/ ०२ गते ववहान 1१:०० 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. 82/078-79, समसत 2078/07/२८ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 78५/077-78 (मवहला), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), स्वास््य 
सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, पब्ललक हेल्थ नसा पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को 2078/0७/०९ गते 
सलइएको अन्तवााताामा उपब्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या २७ (सत्ताइस) को सलब्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल 
प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोब्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 
2078/07/२८ गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयबु्िको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको लयहोिा सम्बब्न्ित 
सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाब्शत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्रम. 
नं. 

िोल नं. 

उम्मेदवािको 

बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम, थि ठेगाना 

१ ७७७ सबमला कुमािी पाण्डे बिे-१, उदयपिु 
कृष्र् बहादिु 
पाण्डे 

दान बहादिु 
पाण्डे 

कासलञ्चोक गाउाँपासलका, दोलखा 

 

बैकब्ल्पक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बाजेको नाम 

नाम, थि ठेगाना 

१ ३२५ वप्रसत  सहनी हंसपिु-२, िनषुा िाम पदािथ सहनी लक्ष्मेश्वि सहनी 

 

 

 

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

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

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

                                                                                   

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०८/ ०२ गते ववहान 1१:०० 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. 83/078-79, समसत 2078/07/२८ 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 784-785/077-78 (खलुा तथा समावेशी), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति 
पााँचौँ तह (प्राववसिक), स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, पब्ललक हेल्थ नसा पदमा सनयबु्िको लासग ससफारिस 
भएका उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 2078/07/२८ गतेको सनर्ायानसुाि 
देहाय बमोब्जमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची सम्बब्न्ित सबैको जानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।  

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची: 

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

समावेशी समूह 
कैवफयत 

१ ७३३ मन्ज ु िोकामगि खलुा   

२ १११४ एस्ना  भजेूल खलुा   

३ ४५२ ससमाला  पाण्डे खलुा   

४ १४०९ शान्ती  लासमछान े खलुा   

५ १२७० िसमता  भजेुल घती खलुा   

६ १३३८ सन्तोषी  लासमछान े खलुा   

७ ३८२ मेनकुा  खडायत खलुा   

८ २०९ सलुोचना  पब्ण्डत खलुा   

९ ७२१ सजृना  पौडेल खलुा   

१० १०७५ तािा  सापकोटा खलुा   

११ ७७७ सबमला कुमािी पाण्डे मवहला   

 
 

 

 

 

 

 

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

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

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

                                

                                                                 


