
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. १४ / 2078/05/1८ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. ७३७/077-78 (खलुा), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
कृवि सेवा, कृवि प्रसाि/ बागबानी/ बाली ववकास  समूह,  नायब प्राववसिक सहायक पदका लासग माग पद 
सङ्ख्या 26 (छब्बबस) को लासग 2078/0५/15 ि १६ गते सलइएको अन्तवााताामा उपब्स्थत उम्मेदवाि 
सङ्ख्या 58 (अन्ठाउन्न) को सलब्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोब्िम 
योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोिाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/१८ गतेको 
सनर्ायानसुाि स्थायी सनयबु्िको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको बयहोिा सम्बब्न्ित सबैको िानकािीको 
लासग यो सूचना प्रकाब्शत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो. 
क्र. 
नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बािेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम थि ठेगाना 

१ 2611 चक्र बहादुर खाती सायल-५, डोटी करी खाती पदी खाती थाहा नगरपाललका, मकवानपुर 

२ 3001 लवना देवी भण्डारी नेचासल्यान-३, सोलुखुमु्व केशव भण्डारी 
गणेश वहादुर 

भण्डारी 
बागमती गाउँपाललका, लललतपुर 

३ 2263 रलवराज के.सी. बाडागाँउ-४, सल्यान लहम ब. खत्री  नोखखराम खत्री थाके्र गाउँपाललका, धालदङ्ग 

४ 5139 कृष्ण धमाला  धमाली-३, अछाम खडकनन्द धमाला आत्माराम धमाला ललखु गाउँपाललका, नुवाकोट 

५ 5360 आरती ढुङ्गाना रुपाकोट -१, तनहँ लहरामणी ढुङ्गाना रामनाथ ढुङ्गाना 
बेलनघाट रोराङ्ग गाउँपाललका, 

धालदङ्ग 

६ 5109 टेक राज अवस्थी  गन्यापधुरा-१,डडेलधुरा चन्द्रदेव अवस्थी  जगननाथ अवस्थी  
राखिराङ्ग गाउँपाललका, 

मकवानपुर 

७ 4910 लशतल के.सी.  चौरजहारी-११, रुकुम लसगे खत्री   गंगाराम खत्री  धुलनवेशी नगरपाललका, धालदङ्ग 

८ 1168 उमेश कुमार चौधरी असुरैना-४, रुपने्दही राम प्रसाद कुमी वैजनाथ कुमी 
भीमफेदी गाउँपाललका, 

मकवानपुर 

९ 3983 लतलक कुमार लवष्ट  जयपृथ्वी-९ बझाङ्ग कुम्भ लवष्ट ध्वज बहादुर लवष्ट 
कोञ्ज्योसोम गाउँपाललका, 

लललतपुर 

१० 3900 भोला कुमार साह  बटेश्वर-३, धनुषा जगदेव साह जुरी साह मररण गाउँपाललका, लसनु्धली 

११ 3395 उमेश बोहरा  स्ाँडी-८, बझाङ्ग राम लसंह बोहरा जय लसंह बोहरा  
नेत्रावती डबजोङ गाउँपाललका, 

धालदङ्ग 

१२ 6243 ममता डाँगी  तुलसीपुर-५, दाङ पूणणदत्त डाँगी  तुलाराम डाँगी  मन्थली नगरपाललका, रामेछाप 

१३ 5785 बलराम शाही  आठलवसकोट-१, रुकुम सत्य बहादुर शाही  जनक बहादुर शाही  सूयणगढी गाउँपाललका, नुवाकोट 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

यो. 
क्र. 
नं. 

िोल नं. 
उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बािेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम थि ठेगाना 

१४ 3982 नलवन अलधकारी सुनकुडा-८, बझाङ्ग 
दमन बहादुर 

अलधकारी 
जसुवा अलधकारी 

बाह्रलबसे नगरपाललका, 

लसनु्धपाल्चोक 

१५ 647 मोहनलाल सापकोटा पु्यठान-१३, पु्यठान धलनराम सापकोटा पे्रमलाल सापकोटा भुमु्ल गाउँपाललका, काभे्रपलाञ्चोक 

१६ 1404 लवध्या चौलागाई लामाण-४, जुम्ला कृष्ण दत्त चौलागाई लवषु्ण कान्त चौलागाई लजरी नगरपाललका, दोलखा 

१७ 5125 राजन बुढाथोकी  दमाण-३, सल्यान लचत्र ब. बुढाथोकी  चाम्रो बुढा तारकेश्वर गाउँपाललका, नुवाकोट 

१८ 5673 मुन राज रावत  माललकाठाँटा-३, जुम्ला लवर बहादुर रावत  काल्चे रावत  काललका गाउँपाललका, रसुवा 

१९ 2309 टंक राज बसे्नत  बागचौर-१, सल्यान सेलत लाल बसे्नत  राम लाल बसे्नत  सुनापती गाउँपाललका, रामेछाप 

२० 2699 सन्तोष देव उपाध्याय चन्दन नाथ-५, जुम्ला वेद प्रसाद उपाध्याय धुवण प्रसाद उपाध्याय उत्तरगया गाउँपाललका, रसुवा 

२१ 5235 कुस्माखर न्यौपाने  
पञ्चदेवल लवनायक-६, 

अछाम 
शंकरलाल जैशी नन्दाराम जैशी  

नमोबुद्ध नगरपाललका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२२ 3984 शारदा के.सी.ओली लछवाङ-१, रुकुम नरीभान  खत्री परलवर खत्री 
तेमाल गाउँपाललका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२३ 4742 रन्जना दाहाल  कमलामाई-४, लसनु्धली नारायण प्र. दाहाल  कृष्ण प्र. दाहाल  उमाकुण्ड गाउँपाललका, रामेछाप 

२४ 3598 पवन कुमार यादव पोखरलभण्डी-२, रुपने्दही रामेश्वर यादव पलतलाल यादव शैलुङ्ग गाउँपाललका, दोलखा 

२५ 337 पदम ऐडी लमलम-२, हम्ला राम बहादुर ऐडी सुनामे ऐडी 
मण्डनदेउपुर नगरपाललका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२६ 2648 सलचन  लबष्ट लवजयश्वरी-८, रुकुम मनलजते लबष्ट तबे  लबष्ट तामाकोशी गाउँपाललका, दोलखा 

 

 

बैकब्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र.स. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ 2445 लववेक गेलाल  झौखेल-३, भक्तपुर नोधनाथ गेलाल  झंकनाथ गेलाल 

२ 26 मदनराज न्यौपाने  पञ्चदेवल-३, अछाम लटकाराम न्यौपाने  फलकरे न्यौपाने  

३ 6306 गोपाल नाथ  गोकुलेश्वर-१, बैतडी शेर ब. नाथ  दामोदर नाथ  
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क्र.स. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

४ 4632 लकरण लगरी रम्दी-१, पु्यठान पुणण लगरी गोपाल लगरी 

५ 5919 जीवन बहादुर शाही  लाली-९, हम्ला लबक्रम शाही  लसंह बहादुर शाही  

६ 5070 साखन्तला फोम्बो सक्राखन्तबजार-५, तेह्रथुम श्याम ब. फोम्बो सेर ब. ललमु्ब  

 

अस्थायी सूची : 

क्र.स. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

1 2827 बालकृष्ण वली हररबहादुर वली पुनाराम वली 

2 5397 सने्दश हमाल नररभान के.सी. पशुपत खत्री 

3 2824 लशवराज जैसी लकडो जैसी नारु जैसी 

4 3808 पे्रम प्रकाश आर.सी. जगलवर रोकाया रंगे रोकाया 

5 5217 लेखक खड्का लडल्ली ब. खड्का कणण ब. खड्का 

6 2542 तेज बहादुर वली तुले वली डनु्ड वली 

 

 

 

 

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

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सब्चव) 

                                              

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०५/2१ गते ददनको ३:०० बिे पसछ ददइन ेछ। 

 

 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
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उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. १५ / 2078/05/1८ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. ७३८/077-78 (मवहला), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
कृवि सेवा, कृवि प्रसाि/ बागबानी/ बाली ववकास  समूह,  नायब प्राववसिक, नायब प्राववसिक सहायक पद सङ्ख्या 
१ (एक) को लासग 2078/05/15 ि १६ गते सलइएको अन्तवााताामा उपब्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 9 (नौ) 
को सलब्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोब्िम योग्यताक्रम कायम हनु 
आएकोले िोिाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/05/१८ गतेको सनर्ायानसुाि स्थायी सनयबु्िको 
लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको बयहोिा सम्बब्न्ित सबैको िानकािीको लासग यो सूचना प्रकाब्शत 
गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
 

यो. क्र. 
नं. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम लसफाररस गररएको कायाणलय 

नाम थर ठेगाना 

१ 4120 कल्पना लवष्ट नवदुगाण-४, डडेल्धुरा कणण बहादुर लवष्ट कमल लसंह लवष्ट थाहा नगरपाललका, मकवानपुर 

 

 

 

बैकब्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र.स. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

1 2606 लसता नकाल गारायला-१, रुकुम मनलबरे नगाल लटकाराम नगाल 

 

 

 

 

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

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सब्चव) 

                                              

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०५/2१ गते ददनको ३:०० बिे पसछ ददइन ेछ। 
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एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. १६ / 2078/05/1८ 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 7३७-७३८/077-78 (खलुा/समावेशी), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो 
तह (प्राववसिक), कृवि सेवा, कृवि प्रसाि/ बागबानी/ बाली ववकास  समूह,  नायब प्राववसिक, नायब प्राववसिक 
सहायक पदमा सनयबु्िको लासग ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 
2078/05/1७ गतेको सनर्ायानसुाि देहाय बमोब्िमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची सम्बब्न्ित सबैको 
िानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।  

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची: 
ए.यो. क्र. 

नं. िोल नं. उम्मेदवािको नाम थि ससफारिस गरिएको वव.नं. छनौट भएका खलुा/ समावशेी 

१ 2611 चक्र बहादुर खाती ७३७/०७७-७८ खुला 

२ 3001 लवना देवी भण्डारी ७३७/०७७-७८ खुला 

३ 2263 रलवराज के.सी. ७३७/०७७-७८ खुला 

४ 5139 कृष्ण धमाला  ७३७/०७७-७८ खुला 

५ 5360 आरती ढुङ्गाना ७३७/०७७-७८ खुला 

६ 5109 टेक राज अवस्थी  ७३७/०७७-७८ खुला 

७ 4910 लशतल के.सी.  ७३७/०७७-७८ खुला 

८ 1168 उमेश कुमार चौधरी ७३७/०७७-७८ खुला 

९ 3983 लतलक कुमार लवष्ट  ७३७/०७७-७८ खुला 

१० 3900 भोला कुमार साह  ७३७/०७७-७८ खुला 

११ 3395 उमेश बोहरा  ७३७/०७७-७८ खुला 

१२ 6243 ममता डाँगी  ७३७/०७७-७८ खुला 

१३ 5785 बलराम शाही  ७३७/०७७-७८ खुला 

१४ 3982 नलवन अलधकारी ७३७/०७७-७८ खुला 

१५ 647 मोहनलाल सापकोटा ७३७/०७७-७८ खुला 

१६ 1404 लवध्या चौलागाई ७३७/०७७-७८ खुला 

१७ 5125 राजन बुढाथोकी  ७३७/०७७-७८ खुला 

१८ 5673 मुन राज रावत  ७३७/०७७-७८ खुला 

१९ 2309 टंक राज बसे्नत  ७३७/०७७-७८ खुला 

२० 2699 सन्तोष देव उपाध्याय ७३७/०७७-७८ खुला 

२१ 5235 कुस्माखर न्यौपाने  ७३७/०७७-७८ खुला 

२२ 3984 शारदा के.सी.ओली ७३७/०७७-७८ खुला 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

 

ए.यो. क्र. 
नं. िोल नं. उम्मेदवािको नाम थि ससफारिस गरिएको वव.नं. छनौट भएका खलुा/ समावशेी 

२३ 4742 रन्जना दाहाल  ७३७/०७७-७८ खुला 

२४ 3598 पवन कुमार यादव ७३७/०७७-७८ खुला 

२५ 337 पदम ऐडी ७३७/०७७-७८ खुला 

२६ 2648 सलचन  लबष्ट ७३७/०७७-७८ खुला 

२७ 4120 कल्पना लवष्ट ७३८/०७७-७८ मलहला 

 

 
 

 

 

 

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

......................... 
श्रीिाम पडुासैनी 
(असिकृत आठौँ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सब्चव) 

                                              

                                                                 

 


