
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. १३६/२०७८-७९, समसत:२०७८/११/१२ 

 

आयोगको विज्ञापन नं. २२४/०७७-७८ (खुला, स्थानीय), सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविविक), प्रशासन सेिा, सामान्य 

प्रशासन/लेखा समूह, सहायक चौथो/सहलेखापाल पदका लावग माग पद सङ््खया ३४ (चौवतस) को लावग 

२०७८/१०/२८ देखख २०७८/११/०३ गते सम्म वलइएको अन्तिााताामा उपखस्थत उमे्मदिार सङ््खया ४० (चावलस) को 

वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर वसप परीक्षण र अन्तिााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोविम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले रोिाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न कायाालयमा वसफाररस 

गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७८/११/१२ गतेको वनणायानुसार सम्बखित सबैको िानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकावशत गररएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची 

यो.क्रम. 

नं. 

िोल 

नं. 

उमे्मदवािको बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफारिस 

गरिएको 

समूह 

ससफारिस गरिएको 

कायाालय नाम, थि ठेगाना 

१ ४६९८ रािेश पखित  
इचोक-५, 

वस.पा. 
गुप्त वसंह डम्बरबहादुर 

सामान्य 

प्रशासन 

मिनदेउपुर 

नगरपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२ ५०५७ सरोि पोखे्रल 
खनदह-८, 

अर्ााखााँची 
कमलप्रसाद तुल्सीराम लेखा 

िुवनिेशी नगरपावलका, 

िावदङ्ग 

३ ४७०० वदिानाथ पोखे्रल  
ताराताल-८, 

बवदाया 
भाष्कर मिुसुदन लेखा 

माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

४ ८९७ गोविन्द भारती 
िगवतपुर-१, 

िािरकोट 
सन्िय कृष्णाबहादुर लेखा 

विरी नगरपावलका, 

दोलखा 

५ २५४७ रािन पौड्याल 
िोलााङ्ख-२, 

गोरखा 
वगरीप्रसाद विषु्णप्रसाद 

सामान्य 

प्रशासन 
थाके्र गाउाँपावलका, िावदङ्ग 

६ ४४८७ सन्तोष भट्टराई 
वनपाने-८, 

वसिुली 
डोरप्रसाद वशखरनाथ 

सामान्य 

प्रशासन 

बागमती गाउाँपावलका, 

लवलतपुर 

७ ८५३६ ररु् नाथ लावमछाने 
लहरेपौिा-

१,रसुिा 
रामप्रसाद यमनाथ 

सामान्य 

प्रशासन 

िुवनिेशी नगरपावलका, 

िावदङ्ग 

८ ७२०६ अिुान ररमाल  
वमथुकरम-१, 

निलपरासी 
नरहरी कुश्माखर 

सामान्य 

प्रशासन 

खैरहनी नगरपावलका, 

वचतिन 

९ ४८४७ मनबहादुर पररयार  
मावलका-८, 

गुल्मी 
काले गुमाने 

सामान्य 

प्रशासन 

खैरहनी नगरपावलका, 

वचतिन 

१० २०३४ पबन राई 
वपपलमाडी-९, 

वसिुली 
वसताराम वनलबहादुर 

सामान्य 

प्रशासन 

भीमफेदी गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

११ ४६६४ बाल कृष्ण भिारी  
रत्नपुर-६, 

स्याङ््खिा 
कृष्णप्रसाद गणेशप्रसाद 

सामान्य 

प्रशासन 

इच्छाकामना गाउाँपावलका, 

वचतिन 

१२ ५७५४ इन्द्रबहादुर थापा  
अङ््खगुरी-५, 

अर्ााखााँची 
कुलबहादुर सन्तबहादुर लेखा 

बागमती गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

१३ ८६३ विनोद चौलागाइा  
चखेली-३, 

हुम्ला 
ियरुद्र रामचन्द्र लेखा 

सुनापती गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

१४ ८८८५ विनोद दाहाल  
पौठाक-३, 

तेह्रथुम 
महेशप्रसाद प्राण नाथ 

सामान्य 

प्रशासन 

सुनापती गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

१५ ८७०२ वहराकािी तामाङ्ख  
सा.बाङ्खथली-

९, काभे्र 
कािी िंगीलाल 

सामान्य 

प्रशासन 

तेमाल गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

१६ ८१३२ वडल्लीराम लम्साल 
मे.न.पा.-१, 

झापा 
हररप्रसाद पे्रमलाल 

सामान्य 

प्रशासन 

इच्छाकामना गाउाँपावलका, 

वचतिन 
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यो.क्रम. 

नं. 

िोल 

नं. 

उमे्मदवािको बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफारिस 

गरिएको 

समूह 

ससफारिस गरिएको 

कायाालय नाम, थि ठेगाना 

१७ ६७९८ ओब्जङ्गबहादुर रोकाया  
गडराय-५, 

बझाङ्ग 
यारुबहादुर अम्मरबहादुर 

सामान्य 

प्रशासन 

थाहा नगरपावलका, 

मकिानपुर 

१८ ७५४३ सुिानलाल चनारा 
सैनपसेला-५, 

बझाङ्ग 
छविलाल गीठे 

सामान्य 

प्रशासन 

तारकेश्वर गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

१९ २८०७ लक्ष्मण थापा 
िीरेन्द्रनगर-

१८, सुखेत 
बखतबहादुर वतलबीर 

सामान्य 

प्रशासन 

विपुरासुन्दरी गाउाँपावलका, 

िावदङ्ग 

२० १९५९ टेके कामी 
िवडगाड-१, 

िागु्लङ्ख 
िनबहादुर गंगे 

सामान्य 

प्रशासन 

माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

२१ ७०४१ वनतेश कुमार यादि  
वमचैया-१२, 

वसराहा 
राम आवशष उविमलाल 

सामान्य 

प्रशासन 

कैलाश गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

२२ ९०२ िना ओली 
साडेपानी-७, 

कैलाली 
कविराि चन्द्रबहादुर 

सामान्य 

प्रशासन 

माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

२३ ५४६३ खुमन गैहे्र 
िावलङ्ख-९, 

स्याङ््खिा 
छविलाल खगु 

सामान्य 

प्रशासन 

ईन्द्रािती गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

२४ ४३६५ रमेश भुसाल  
तुल्सीपुर-७, 

दाङ्ख 
ररमलाल झइन्द्रलाल 

सामान्य 

प्रशासन 

खैरहनी नगरपावलका, 

वचतिन 

२५ ५२४३ विश्वास दाहाल 
लदभीर-४, 

वसिुली 
गणेशप्रसाद ियप्रसाद 

सामान्य 

प्रशासन 

बाह्रवबसे नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

२६ २२४३ वपथाबहादुर िी.सी. 
वचलंखा-६, 

दोलखा 
यामबहादुर बमबहादुर  

सामान्य 

प्रशासन 

खानीखोला गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२७ १४५९ ज्ञानेन्द्र रोकाया 
सकेगाउ 

गा.पा.-१, हुम्ला 
िमावसंह ग्याउडे 

सामान्य 

प्रशासन 

ईन्द्रािती गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

२८ २४१५ सुरेन्द्रबहादुर शाही 
विशाला-५, 

दैलेख 
रंगबहादुर प्रवदप 

सामान्य 

प्रशासन 

तेमाल गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२९ ७२१८ वदनेश सुबेदी  
ठुलीपोखरी-२, 

पिात 
िमादि कलािर 

सामान्य 

प्रशासन 

खवनयाबास गाउाँपावलका, 

िावदङ्ग 

३० ८५४८ लोचन खनाल 
लुम्प्फाबुङ्ख-९, 

पााँचथर 
िनादान प्रकाशचन्द्र 

सामान्य 

प्रशासन 

तारकेश्वर गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

३१ २६५९ हरेकृष्ण यादि 
वपप्रा प्र-८, 

वसराहा 
मोतीराम मुनीलाल 

सामान्य 

प्रशासन 

खााँडादेिी गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

३२ ११५८ वमवचल न्यौपाने 
विनायक-२, 

अछाम 
उपाराम महानन्द 

सामान्य 

प्रशासन 

खााँडादेिी गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

३३ ४०५३ लि कुमार वर्वमरे 
लदभीर-१, 

वसिुली 
खखलाप्रसाद ियप्रसाद 

सामान्य 

प्रशासन 

िुगल गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

३४ ८८५३ वललानाथ िमला  
दुिौली-९, 

वसिुली 
नन्दलाल छविलाल 

सामान्य 

प्रशासन 

भोटेकोशी गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

बैकल्पिक योग्यताक्रमको सूची 

क्र.स. िोल नं. 
उमे्मदवािको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थि ठेगाना 

१ ५०५४ गणेश भट्ट पाटन-७, बैतडी िीर दि िगी 

२ ४६४४ गणेशबहादुर ओली   पेउर्ा-१, रुकुम सवतराम दलवबर 

३ ४०४० रवि पौडेल चुिा-७, युठान िनपवत वचन्तामवण 

४ २३६४ गणेश अयााल वचवदका-३, अर्ााखााँची वटकाराम चुडामणी 

५ ४६४५ भानुभि उपाध्याय  हााँकु-३, िुम्ला खडानन्द रत्नाशरण 
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अस्थायी सूची 

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

१ ५४६६ कमल के.सी. वटके चकु्र 

२ २५०७ विशाल पौडेल वमिलाल वडल्लीराम 

३ ६९६८ प्रमोद के.सी. मोहन बहादुर शेर बहादुर 

४ ८७४७ पशुपती दाहाल कावशराम हका वसङ्ख 

५ ४५५९ कृष्ण सापकोटा भोिराि उमानन्द 

६ ४९६६ वटका बहादुर काकी यज्ञ बहादुर गणेश बहादुर 

७ ४६७७ छवबरमण कोइराला पे्रम प्रसाद लक्ष्मीकान्त 

 

 
 

________________ 

वकशोर िोशी 

(अविकृत छैटौ)ं 

_______________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सातौ) 

_________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अविकृत आठौ)ं 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उमे्मदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/११/१९ गते सदनको ११:०० बजे पसि सदइने ि। 
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उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. १३७/२०७८-७९, समसत:२०७८/११/१२ 

 
आयोगको विज्ञापन नं. २२५/०७७-७८ (मवहला, स्थानीय), सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविविक), प्रशासन सेिा, 

सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायक चौथो/सहलेखापाल पदका लावग माग पद सङ््खया १३ (तेह्र) को लावग 

२०७८/१०/२८ देखख २०७८/११/०३ गते सम्म वलइएको अन्तिााताामा उपखस्थत उमे्मदिार सङ््खया १८ (अठाह्र) को 

वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर वसप परीक्षण र अन्तिााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोविम योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले रोिाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न कायाालयमा वसफाररस 

गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७८/११/१२ गतेको वनणायानुसार सम्बखित सबैको िानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकावशत गररएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची 

यो.क्रम. 

नं. 

िोल 

नं. 

उमे्मदवािको 
बाबुको नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफारिस 

गरिएको समूह 

ससफारिस गरिएको 

कायाालय नाम थि ठेगाना 

१ २४०८ प्रवनशा पन्त 
टीकापुर-६, 

कैलाली 
द्रोण राि बलभद्र 

सामान्य 

प्रशासन 

भीमफेदी गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

२ ५५४५ लक्ष्मी फुयााँल  
िेलकोटगढी-८, 

नुिाकोट 
तका प्रसाद सोमप्रसाद 

सामान्य 

प्रशासन 

तारकेश्वर गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

३ ८५७९ सुवशला याकुरेल 
लहरेपौिा-

१,रसुिा 
रामकृष्ण होमनाथ 

सामान्य 

प्रशासन 

इच्छाकामना 

गाउाँपावलका, वचतिन 

४ ५८७६ नेि माया राउत सारी-३, युठान वशिराम कणाबहादुर 
सामान्य 

प्रशासन 

खैरहनी नगरपावलका, 

वचतिन 

५ ४६०५ 
वबवनता मरावसनी 

पन्थी  
रेसुङ्गा-९, गुल्मी बाबुराम थावनस्वर 

सामान्य 

प्रशासन 

माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

६ २६७५ रमा पंगेनी 
मदनपोखरा-९, 

पाल्पा 
दयाराम दामोदर 

सामान्य 

प्रशासन 

खवनयाबास 

गाउाँपावलका, िावदङ्ग 

७ ८९३८ 
कुसुम हुमागाई 

अविकारी 

चन्द्रपुर-४, 

रौतहट 
गोपीप्रसाद नरहरर 

सामान्य 

प्रशासन 

बागमती गाउाँपावलका, 

लवलतपुर 

८ ४८२१ कुसुम राई  
िनकुटा-४, 

िनकुटा 
वडल्लीमान रणशेर 

सामान्य 

प्रशासन 

सुनापती गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

९ २९२८ कविता पािे 
ठुलापोखरा-६, 

अर्ााखााँची 
कृष्ण देिराि 

सामान्य 

प्रशासन 

ईन्द्रािती गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

१० ५९२५ यशोदा वतमे्सना  
महादेिस्थान-१, 

खोटाङ्ग 
गणेशप्रसाद टंक हरी 

सामान्य 

प्रशासन 

खानीखोला 

गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

११ १६९० ज्योती शमाा 
सेमलार-४, 

रुपने्दही 
वडल्लीप्रसाद केशीलाल 

सामान्य 

प्रशासन 

भोटेकोशी गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

१२ १०१६ कल्पना शमाा  
देविस्थान-८, 

रौतहट 
गौरीश्वर देउनारायण 

सामान्य 

प्रशासन 

खााँडादेिी गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

१३ ५२४१ शान्ता दाहाल 
मकिानपुरगढी-

६, मकिानपुर 
ठाकुरप्रसाद रुद्रप्रसाद 

सामान्य 

प्रशासन 

तेमाल गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

बैकल्पिक योग्यताक्रमको सूची 

क्र.स. िोल नं. 
उमे्मदवािको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थि ठेगाना 

१ १३२४ रािा ढकाल  पेताकोट-५, स्याङ््खिा ताराप्रसाद गंगािर 

२ ४८२८ मेनुका देवि भट्टराई  कन्याम-८, इलाम गोविन्दप्रसाद गिािर 

३ १३५७ विषु्ण काकी  कचल-५, पाल्पा लेखबहादुर ओमबहादुर 

४ ५९९२ सविना बराल नामटार-७, मकिानपुर विरबहादुर पुणाबहादुर 

 

 

 
 

_________________ 

वकशोर िोशी 

(अविकृत छैटौ)ं 

________________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सातौ) 

__________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अविकृत आठौ)ं 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उमे्मदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/११/१९ गते सदनको ११:०० बजे पसि सदइने ि। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. १३८/२०७८-७९, समसत:२०७८/११/१२ 

 
आयोगको विज्ञापन नं. २२६/०७७-७८ (आ.ि.), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविविक), 

प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायक चौथो/सहलेखापाल पदका लावग माग पद सङ््खया ११ (एर्ार) 

को लावग २०७८/१०/२८ देखख २०७८/११/०३ गते सम्म वलइएको अन्तिााताामा उपखस्थत उमे्मदिार सङ््खया १८ 

(अठाह्र) को वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर वसप परीक्षण र अन्तिााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोविम 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोिाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न कायाालयमा 

वसफाररस गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७८/११/१२ गतेको वनणायानुसार सम्बखित सबैको िानकारीको लावग 

यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । 

 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची 

यो.क्रम. 

नं. 

िोल 

नं. 

उमे्मदवािको  
बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफारिस 

भएको 

समूह 

ससफारिस गरिएको 

कायाालय नाम ,थि ठेगाना 

१ १२५५ रािु कुमार चौिरी 
रत्ननगर-३, 

वचतिन 
हठन कानन 

सामान्य 

प्रशासन 

खैरहनी नगरपावलका, 

वचतिन 

२ ३०३२ सोमलाल वसन्तान 
हेटौ ाँडा-३, 

मकिानपुर 
महेश्वर वसंगिीर 

सामान्य 

प्रशासन 
माडी नगरपावलका, वचतिन 

३ ४८८९ भद्रबहादुर थापा  
कोहलपुर-४, 

बााँके 
रामपवत गुिविर 

सामान्य 

प्रशासन 

िुवनिेशी नगरपावलका, 

िावदङ्ग 

४ १७६५ उिम राई 
िोखखम-३, 

भोिपुर 
हका राि भिबहादुर 

सामान्य 

प्रशासन 

थाहा नगरपावलका, 

मकिानपुर 

५ ७७२६ गंगालाल शे्रष्ठ 
तीनपाटन-६, 

वसिुली 
काविलाल तेिबहादुर 

सामान्य 

प्रशासन 

खााँडादेिी गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

६ ११६७ िमुना पुन 
बुटिल-१५, 

रुपने्दही 
भिबहादुर नरबहादुर 

सामान्य 

प्रशासन 
विरी नगरपावलका, दोलखा 

७ १६३ नविन मुिान 
मनहरी-३, 

मकिानपुर 
खुसीलाल चतुरलाल 

सामान्य 

प्रशासन 

बागमती गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

८ २५४४ इलन राई 
िालपा-४, 

खोटाङ्ख 
चन्द्रबहादुर राििन 

सामान्य 

प्रशासन 

उमाकुि गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

९ ८६२९ लक्ष्मीराि र्तीमगर 
िुगार-४, 

रोल्पा 
खुसल मानबहादुर  

सामान्य 

प्रशासन 

भुमु्ल गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

१० ८९८१ कृष्ण चन्द्र तामाङ्ख (लामा) 
फलाटे-४, 

काभे्र 
चन्द्रमान िीरबहादुर 

सामान्य 

प्रशासन 

तारकेश्वर गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

११ ८१३८ चेत िहादुर पूिाछाने 
तीनपाटन-८, 

वसिुली 

वदल 

बहादुर 
यम बहादुर 

सामान्य 

प्रशासन 

विपुरासुन्दरी गाउाँपावलका, 

िावदङ्ग 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

बैकल्पिक योग्यताक्रमको सूची 

क्र.स. िोल नं. 
उमे्मदवािको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थि ठेगाना 

१ ४०५ अवमता गुरूङ्ग हेटौ ाँडा-९, मकिानपुर सूयाबहादुर होमबहादुर 

२ ४६१२ खखमबहादुर राना खलंगा-८, िािरकोट गोपालबहादुर आशे 

३ १९८२ रािेश थारू कोहलपुर-३, बााँके प्रभु कलु्ल 

४ २९६२ टुइसा राई वलम्प्चुङ्खबुङ्ख-४, उदयपुर रामबहादुर भलसेर 

 
________________ 

वकशोर िोशी 

(अविकृत छैटौ)ं 

_______________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सातौ) 

_________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अविकृत आठौ)ं 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उमे्मदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/११/१९ गते सदनको ११:०० बजे पसि सदइने ि। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. १३९/२०७८-७९, समसत:२०७८/११/१२ 

 
आयोगको विज्ञापन नं. २२७/०७७-७८ (मिेसी), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविविक), 

प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायक चौथो/सहलेखापाल पदका लावग माग पद सङ््खया ४ (चार) 

को लावग २०७८/१०/२८ देखख २०७८/११/०३ गते सम्म वलइएको अन्तिााताामा उपखस्थत उमे्मदिार सङ््खया ८ (आठ) 

को वलखखत परीक्षा, कम्प्युटर वसप परीक्षण र अन्तिााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोविम 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोिाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न कायाालयमा 

वसफाररस गररएको व्यहोरा आयोगको वमवत २०७८/११/१२ गतेको वनणायानुसार सम्बखित सबैको िानकारीको लावग 

यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची 

यो.क्रम. 

नं. 
िोल नं. 

उमे्मदवािको 

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 

ससफारिस 

भएको 

समूह 

ससफारिस गरिएको 

कायाालय 
नाम ,थि ठेगाना 

१ ७०७९ सुवमत कुमार पटेल  फेटा-२, बारा हररनारायणप्रसाद िृिलाल 
सामान्य 

प्रशासन 

कैलाश गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

२ १२०७ कृष्ण कुमार साह लक्ष्मीपुर को.-४, सलााही महेन्द्र लखन 
सामान्य 

प्रशासन 
थाके्र गाउाँपावलका, िावदङ्ग 

३ ३१७१ कवपलदेिप्रसाद साह बगही-४, रौतहट िगरनाथ च्िा 
सामान्य 

प्रशासन 

मिनदेउपुर नगरपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

४ २७९६ सुवनल कुमार यादि  खैरबनी-६, महोिरी राम भिन  
राम 

लखन  

सामान्य 

प्रशासन 

बाह्रवबसे नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

 

बैकल्पिक योग्यताक्रमको सूची 

क्र.स. िोल नं. 

उमे्मदवािको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थि ठेगाना 

१ ४२६९ वनरंिन प्रसाद दास गोडैता-८, सलााही विियकान्त वभखर 

२ २७३५ नरेश कुमार महतो भुवताया-५, सलााही पररक्षण दुलार 

 

 
 

_______________ 

वकशोर िोशी 

(अविकृत छैटौ)ं 

______________ 

पदम ओझा 

(अविकृत सातौ) 

__________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अविकृत आठौ)ं 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उमे्मदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/११/१९ गते सदनको ११:०० बजे पसि सदइने ि। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं.  १४०/२०७८-७९, समसत:२०७८/११/१२ 

आयोगको विज्ञापन नं. २२४-२२७/०७७-७८ (खुला/समािेशी), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्तर चौथो तह 

(अप्राविविक), प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशान/लेखा समूह, सहायक चौथो/सहलेखापाल पदमा वनयुखिको लावग 

वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कुल अंकको आिारमा देहाय बमोविमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 

आयोगको वमवत २०७८/११/१२ गतेको वनणायानुसार सम्बखित सबैको िानकारीको लावग प्रकाशन गररएकोछ।  

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची: 
ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदिारको नाम, थर छनौट भएका खुला/ समािेशी समूह कैवफयत 

१ ४६९८ रािेश पखित  खुला   

२ ५०५७ सरोि पोखे्रल खुला   

३ ४७०० वदिानाथ पोखे्रल  खुला   

४ ८९७ गोविन्द भारती खुला   

५ २४०८ प्रवनशा पन्त मवहला   

६ २५४७ रािन पौड्याल खुला   

७ ४४८७ सन्तोष भट्टराई खुला   

८ ८५३६ ररु् नाथ लावमछाने खुला   

९ ७२०६ अिुान ररमाल  खुला   

१० ४८४७ मनबहादुर पररयार  खुला   

११ २०३४ पबन राई खुला   

१२ ४६६४ बाल कृष्ण भिारी  खुला   

१३ ५७५४ इन्द्रबहादुर थापा  खुला   

१४ ८६३ विनोद चौलागाइा खुला   

१५ ८८८५ विनोद दाहाल  खुला   

१६ ८७०२ वहराकािी तामाङ्ख  खुला   

१७ ८१३२ वडल्लीराम लम्साल खुला   

१८ ६७९८ ओब्जङ्गबहादुर रोकाया  खुला   

१९ ७५४३ सुिानलाल चनारा खुला   

२० २८०७ लक्ष्मण थापा खुला   

२१ १९५९ टेके कामी खुला   

२२ ७०४१ वनतेश कुमार यादि  खुला   

२३ ९०२ िना ओली खुला   

२४ ५४६३ खुमन गैहे्र खुला   

२५ ४३६५ रमेश भुसाल  खुला   

२६ ५२४३ विश्वास दाहाल खुला   

२७ २२४३ वपथाबहादुर िी.सी. खुला   

२८ १४५९ ज्ञानेन्द्र रोकाया खुला   

२९ २४१५ सुरेन्द्रबहादुर शाही खुला   

३० ७२१८ वदनेश सुबेदी  खुला   

३१ १२५५ रािु कुमार चौिरी आ.ि.   



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदिारको नाम, थर छनौट भएका खुला/ समािेशी समूह कैवफयत 

३२ ८५४८ लोचन खनाल खुला   

३३ २६५९ हरेकृष्ण यादि खुला   

३४ ११५८ वमवचल न्यौपाने खुला   

३५ ४०५३ लि कुमार वर्वमरे खुला   

३६ ८८५३ वललानाथ िमला  खुला   

३७ ५५४५ लक्ष्मी फुयााँल  मवहला   

३८ ८५७९ सुवशला याकुरेल मवहला   

३९ ७०७९ सुवमत कुमार पटेल  मिेसी   

४० ५८७६ नेि माया राउत मवहला   

४१ ३०३२ सोमलाल वसन्तान आ.ि.   

४२ ४६०५ वबवनता मरावसनी पन्थी  मवहला   

४३ २६७५ रमा पंगेनी मवहला   

४४ ८९३८ कुसुम हुमागाई अविकारी मवहला   

४५ ४८८९ भद्रबहादुर थापा  आ.ि.   

४६ १७६५ उिम राई आ.ि.   

४७ ४८२१ कुसुम राई  आ.ि.   

४८ २९२८ कविता पािे मवहला   

४९ ५९२५ यशोदा वतमे्सना  मवहला   

५० ७७२६ गंगालाल शे्रष्ठ आ.ि.   

५१ १६९० ज्योती शमाा मवहला   

५२ १०१६ कल्पना शमाा  मवहला   

५३ ११६७ िमुना पुन आ.ि.   

५४ ५२४१ शान्ता दाहाल मवहला   

५५ १६३ नविन मुिान आ.ि.   

५६ २५४४ इलन राई आ.ि.   

५७ ८६२९ लक्ष्मीराि र्तीमगर आ.ि.   

५८ १२०७ कृष्ण कुमार साह मिेसी   

५९ ३१७१ कवपलदेिप्रसाद साह मिेसी   

६० २७९६ सुवनल कुमार यादि  मिेसी   

६१ ८९८१ कृष्ण चन्द्र तामाङ्ख (लामा) आ.ि.   

६२ ८१३८ चेत िहादुर पूिाछाने आ.ि.   
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