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  बैकल्पिक उम्मेदवाि ससफारिस सम्बन्धी सूचना  

सूचना नं.  125/०७८-७९ समसत: २०७८/०९/28 
 

आयोगको सब.नं. ७47/०७७-०७८ (खलुा) स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह 
(प्राववसधक), स्वास््य सेवा, हेपथ ईन्स्िेक्सन समूह, अ.हे.ब. िदमा यस कायाालयको समसत 
२०७८/०6/१3 को सूचना नं. 47/०७८-०७९ बमोल्िम स्थायी सनयलु्िका लासग देहायका स्थानीय 
तहहरूमा ससफारिस गरिएका तिल्शल बमोल्िमको ववविण भएका उम्मेदवािहरू प्रदेश लोक सेवा आयोग, 
बागमती प्रदेशबाट ववज्ञािन भएको स्थानीय तह अन्तगात, सहायकस्ति िााँचौँ तह (प्राववसधक), स्वास््य 
सेवा, हेपथ ईन्स्िेक्सन समूह, हेपथ अससस्टेन्ट िदमा ससफािीस भै गएको कािणले रिि भएको हुाँदा 
सनिहरूलाई उि ससफारिस सूचीको योग्यताक्रमवाट हटाई रिि हनुे सो िदमा सोवह सब.नं. का देहायका 
वैकल्पिक उम्मेदवािहरूलाई स्थायी सनयलु्िका लासग ससफारिस गने आयोगबाट समसत २०७८/०9/28 
मा सनणाय भएको हुाँदा सम्वल्न्धत सवैको िानकािीका लासग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

सब.नं. ७4७/०७७-०७८ (खलुा) योग्यताक्रमवाट हटाईएका उम्मेदवािको ववविण 

यो.क्र. 
नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 
नाम, थि 

ठेगाना 
बाबकुो नाम बािेको नाम 

ससफारिस भएको 
कायाालय 

११ ७७८९ वविय कुमाि िाम 
भाँगहा-३, 

महोत्तिी 
मसछन्र  िाम 

िामकिण 
चमाि 

सूयागढी गाउाँिासलका, 
नवुाकोट 

१६ ६७२२ उमा महेश्वि सतवािी  
िथिावधुिाम-१, 

िौतहट 
िािबलम सतवािी  सखुल सतवािी  

सूयागढी गाउाँिासलका, 
नवुाकोट 

२५ ८९७८ नसबन कुमाि यादव  सवुणा-४, बािा 
भित प्रसाद 
यादव  

समनु्र यादव  
गौिीशंकि 
गाउाँिासलका, दोलखा 

३५ ९७२५ बसन्त तामाङ्ग  
िााँचखिन-६, 

संखवुासभा 
अमतृ बहादिु 
तामाङ्ग  

िदम बहादिु 
तामाङ्ग 

भोटेकोशी 
गाउाँिासलका, 
ससन्धिुापचोक 

बै. २ ११४२६ 
धमालाल कुमाि 
यादव 

महेन्र आदशा-
६, बािा 

दखुा िाउत 
अवहि 

चेथरु िाउत 
अवहि 

आयोगको वव.नं 
799/077-78 
िााँचौ तहमा 
खसनयाबास गा.िा 
धाददङमा ससफािीस 
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सब.नं. ७4७/०७७-०७८ (खलुा) ससफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवािको ववविण 

वै.यो. 
क्र.नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको 

नाम, 

थि,ठेगाना 
ठेगाना 

बाबकुो 
नाम 

बािेको नाम 
ससफारिस भएको 

कायाालय 

१ १८०१ िािेश कुमाि साह 
सिमिुवा-३, 

िौतहट 

समश्रीलाल 
साह तेली 

सगिधािी साह 
तेली 

सूयागढी गाउाँिासलका, 
नवुाकोट 

३ २५८४ प्रमोद कुमाि साह ितौिा-४, िौतहट 
तेि प्रताि 
साह  

िाधे साह 
सूयागढी गाउाँिासलका, 
नवुाकोट 

४ ३१३ िंल्ित िंसडत ववदेह-७, धनषुा 
ल्शवलाल 
िंसडत 

भववक्षण िंसडत 
गौिीशंकि गाउाँिासलका, 
दोलखा 

५ ४८५२ 
िाम कुमाि 
िेठािा 

रिल-ु६, बझाङ िोगी िेठािा नागे िेठािा 
भोटेकोशी गाउाँिासलका, 
ससन्धिुापचोक 

 

 

 

_______________ _______________ _______________ 

वकशोि िोशी 
(असधकृत छैटौं) 

िदम ओझा 
(असधकृत सातौँ) 

श्रीिाम िडुासैनी 
(असधकृत आठौँ) 

 

  

 

 

नोट: ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस ित्र समसत २०७८/10/04  गते ददनको 2:०० बिे 
िसछ ददइन ेछ । 
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