
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 1  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 30/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 502/077-78 (खलुा), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), स्वास््य 
सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 7 (सात) को लासग 2078/0५/28 
गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 13 (तेह्र) को सलस्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको 
कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका 
आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयसु्िको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस 
गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ । 

 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 
सिफाररि गररएको कायाालय 

 नाम, थर ठेगाना 

१ २११६ िुरुची लामा 
सिमफेदी-४, 

मकवानपुर 
अमृत लामा 

आसदत्य ब. 

वाइबा 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

२ २२०१ िररता चेपाङ जोगीमारा-१, धासदङ शेर ब. प्रजा गोपी प्रजा िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

३ ५०४ सबसनता कुमारी िाह बृन्दाबन-५, रौतहट 
हररश्चन्द्र िाह 

तेली 

रुपलाल 

िाह 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

४ १५१८ िासवत्री थपसलया शैलुङगेश्वर-५, दोलखा 
कासशनाथ 

थपसलया 

छसवलाल 

थपसलया 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

५ २६१० पुष्पा कुमारी रावत 
सशवायलय-३, 

जाजरकोट 
सनम ब. राउत 

सिम ब. 

राउत 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

६ ५०५ असनषा चासलिे हेटौडंा-१०, मकवानपुर 
रामहरर 

चासलिे 

गोसवन्द 

प्र.चासलिे 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

७ २५६७ अस्मिता िुिाल बुटवल-९, रुपने्दही अजुान िुिाल 
जगुलाल 

िुिाल 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ २३ कुमारी सनमाला बोहरा सडलािैनी-१, बैतडी गौरे बोहरा उदारो बोहरा 

 

 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 2  ~ 

अस्थायी सूची : 

क्र. िं. रोल नं. उमे्मदवारको बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ २९३४ िुसमत्रा कुमारी नाथ िेत्या नाथ गंगे नाथ 

२ 3257 दुगाा थापा लाल बहादुर थापा सबरु थापा 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 3  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 31/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 503/077-78 (मवहला), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 2 (दईु) को लासग 
2078/0५/28 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 29 (उनन्तीस) को सलस्खत 
पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले 
िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयसु्िको लासग 
सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत 
गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 
सिफाररि गररएको कायाालय 

 नाम, थर ठेगाना 

१ १७३५ माया धामी गोकुलेश्वर-९, दाचुाला 
नारद सिंह 

धामी 

धौल सिंह 

धामी 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

२ २९८० ममता राई धरमपुर-१, झापा जंग ब. राई 
सदपक 

कुमार राई 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ २३ कुमारी सनमाला बोहरा सडलािैनी-१, बैतडी गौरे बोहरा उदारो बोहरा 

 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 4  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 3२/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 50४/077-78 (आ.ज.), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 2 (दईु) को लासग 
2078/0५/28 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ११ (एघाि) को सलस्खत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयसु्िको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो. क्रम. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
सिफाररि गररएको 

कायाालय  नाम, थर ठेगाना 

१ ९७५ पुष्पाञ्जली प्रधान कमैया-१, िलााही लोक ब. प्रधान रण ब. प्रधान 
िामासजक सवकाि 

मन्त्रालय 

२ १०८५ िङ्गीता राई बरुणेश्वर-६, ओखलढुङ्गा लाल ब. राई आिोधन राई 
िामासजक सवकाि 

मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ ३१५३ नम्रता राई बााँस्बोटे-३, उदयपुर सतलक ध्वोज राई रंग ध्वोज राई 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 5  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 33/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 50५/077-78 (मिेसी), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को लासग 
2078/0५/28 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ८ (आठ) को सलस्खत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयसु्िको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम सिफाररि गररएको कायाालय 

 नाम, थर ठेगाना 

१ १८५४ गोल्डी सिंह राजपुत 
सपपरपाती जब्दी-

९, बारा 

उमेश कुमार 

सिंह  
लक्ष्मण सिंह  िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ ४८२ पुनम कुमारी यादव बौधीमाई-५, रौतहट उपेन्द्र राय यादव लकु्षमण राय यादव 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 6  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 34/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 50६/077-78 (दसलत), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को लासग 
2078/0५/28 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ५ (पााँच) को सलस्खत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयसु्िको लासग सनम्न 
कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गरिएको छ 
। 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो. क्रम. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम सिफाररि गररएको कायाालय 
 नाम, थर ठेगाना 

१ ३३६७ सवद्या सब.क. 
रुपाकोटा मझुवागढी-७, 

खोटाङ 
सबर ब. सब.क. 

महेन्द्र ब. 

सब.क. 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ ९९० होम कुमारी कोइराला बेनीघाट-४, धासदङ डम्बर ब. िाकी असतराम िाकी 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 
 
 
 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 7  ~ 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. 35 / 2078/06/11 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 502-506/077-78 (खलुा/समावेशी), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह 
(प्राववसिक), स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदमा सनयसु्िको लासग ससफारिस भएका 
उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि देहाय 
बमोस्जमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।  

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची: 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं. 

  
छनौट िएका खुला/ िमावेशी 

िमूह 
कैसफयत 

 उमे्मदवारको नाम, थर 

१ २११६ िुरुची लामा खुला   

२ २२०१ िररता चेपाङ खुला   

३ ५०४ सबसनता कुमारी िाह खुला   

४ १५१८ िासवत्री थपसलया खुला   

५ २६१० पुष्पा कुमारी रावत खुला   

६ ५०५ असनषा चासलिे खुला   

७ २५६७ अस्मिता िुिाल खुला   

८ १७३५ माया धामी मसहला   

९ २९८० ममता राई मसहला   

१० ३३६७ सवद्या सब.क. दसलत   

११ ९७५ पुष्पाञ्जली प्रधान आ.ज.   

१२ १८५४ गोल्डी सिंह राजपुत मधेिी   

१३ १०८५ िङ्गीता राई आ.ज.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

 

 


