
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 1  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 8४/078-79, समसत 2078/07/२9 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 786/077-78 (खलुा), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, जनिल नससाङ्ग समूह, स्टाफ नसा पदका लासग माग पद सङ्ख्या १० (दस) को 2078/0७/१० ि ११ 
गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या १४ (चौि) को सलस्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल 
प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 
2078/07/२९ 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. 

िोल नं. 

उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम, थि ठेगाना 

१ ७०१ िोस्जना  थापा सनुापती-५, िामेछाप 
दान बहादिु 
थापा 

जनक बहादिु 
थापा 

नमोबदु्ध नगिपासलका, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

२ १६९६ सम्झना  न्यौपान े प्याजुाङ-४, लमजङु 
सयुा प्रसाद 
न्यौपान े

पिसिुाम 
न्यौपान े

सामास्जक ववकास मन्रालय 

३ ९९५ 
कसबता कुमािी 
कटुवाल 

जिायोटाि-९, ससन्िलुी 
डम्मि बहादिु 
कटुवाल 

िन बहादिु 
कटुवाल 

सामास्जक ववकास मन्रालय 

४ ६२६ असनता  फुयाल 
काभ्रसे्थली-३, 

काठमाडौं 
प्रल्हाद फुयाल 

सदानन्द 
फुयाल 

सामास्जक ववकास मन्रालय 

५ २०६० ससु्मा  असिकािी परुुन्चौि-९, कास्की 
गोववन्द प्रसाद 
असिकािी 

वेर्ीमािव 
असिकािी 

सामास्जक ववकास मन्रालय 

६ ६२५ मनुा  फुयाल 
ओखिपौवा-१, 

नवुाकोट 

कृष्र् प्रसाद 
फुयाल 

सडल्ली प्रसाद 
फुयाल 

नमोबदु्ध नगिपासलका, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

७ २४२२ उन्नसत  कुमािी बहदुिमाई-२, पसाा 
शशी प्रकाश 
प्रसाद साह 
तेली 

ईश्वि प्रसाद 
साह तेली 

माडी नगिपासलका, स्चतवन 

८ १९८९ एसलसा थापा मगि बटुवल-६, रुपन्देही टोक बहादिु 
थापा मगि 

भवुन ससंह 
थापा मगि 

सामास्जक ववकास मन्रालय 

९ १२७६ ससुमरा  भसुाल 
सस्न्िखका -१, 

अर्ााखााँची 
सलल बहादिु 
भसुाल 

सडलािाम 
भसुाल 

कासलका गाउाँपासलका, िसवुा 

१० १३९५ सगता  दलुाल टुकुचा-८, काभ्र े
प्रल्हाद शमाा 
दलुाल 

साििुाम 
दलुाल 

स्जिी नगिपासलका, दोलखा 

 

 

 

 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 2  ~ 

अस्थायी सूची : 

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

१ ७४४ सिला िोकाया सतलक बहादिु िोकाया कल बहादिु िोकाया 

२ २२४४ िोस्जना बजगाई िमेश प्रसाद बजगााँइ गरुु प्रसाद बजगााँइ 

 

 

 

 

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

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

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

                                                                                   

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर 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 7 मध्ये  ~ 3  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 8५/078-79, समसत 2078/07/२9 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 78७/077-78 (मवहला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह 
(प्राववसिक), स्वास््य सेवा, जनिल नससाङ्ग समूह, स्टाफ नसा पदका लासग माग पद सङ्ख्या ४ (चाि) को 
2078/0७/१० ि ११ गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या २३ (तेइस) को सलस्खत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/२९ 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. 

िोल नं. 

उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम, थि ठेगाना 

१ ६०५ वहिा  थापा 
सछउडीपसुाकोट-९, 

दैलेख 

बल बहादिु 
थापा 

नि बहादिु 
थापा 

सामास्जक ववकास मन्रालय 

२ २७९० वप्रसत  िाना 
पतुलीवजाि-१३, 

स्याङ्खजा 
स्याम ुिाना 

लाल बहादिु 
िाना 

माडी नगिपासलका, स्चतवन 

३ ३५५ कृपा  मसुनकाि 
काठमाडौं-१९, 

काठमाडौं 
हेिा काजी 
मसुनकाि 

लाल ससंह 
मसुनकाि 

नमोबदु्ध नगिपासलका, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

४ २७९६ मन्ज ु सबेुदी मिाङ-१, म्याग्दी 
हरि दत्त 
उपाध्याय 

भद्र लाल 
उपाध्याय 

स्जिी नगिपासलका, दोलखा 

 

बैकस्ल्पक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बाजेको नाम 
नाम, थि ठेगाना 

१ ४४८ प्रसतष्ठा  पोखिेल ववजलपिुा-७, महोत्तिी 
प्रमोद पोखिेल 
उपाध्याय 

प्रमेिाज पोखिेल 

२ ६८१ सवृि  िाना मगि चिुीयामाई-५, मकवानपिु स्जतेन्द्र िानामगि कुल बहादिु िानामगि 

 

 

 

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

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

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

                                                                                   

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर 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 7 मध्ये  ~ 4  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 8६/078-79, समसत 2078/07/२9 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 78८/077-78 (आ.ज.), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह 
(प्राववसिक), स्वास््य सेवा, जनिल नससाङ्ग समूह, स्टाफ नसा पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को 
2078/0७/१० ि ११ गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या १० (दस) को सलस्खत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/२९ 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. 

िोल नं. 

उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम 
बाजेको 
नाम 

ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम, थि ठेगाना 

१ २६८६ मसनता  महजान खोकना-१, लसलतपिु 
मन हिी 
महजान 

बेखा 
बहादिु 
महजान 

सामास्जक ववकास मन्रालय 

 

 

बैकस्ल्पक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बाजेको नाम 

नाम, थि ठेगाना 

१ ६८१ सवृि  िाना मगि चिुीयामाई-५, मकवानपिु स्जतेन्द्र िानामगि 
कुल बहादिु 
िानामगि 

 

 

 

 

 

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

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

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

                                                                                   

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर 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 7 मध्ये  ~ 5  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 8७/078-79, समसत 2078/07/२9 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 78९/077-78 (मिेसी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह 
(प्राववसिक), स्वास््य सेवा, जनिल नससाङ्ग समूह, स्टाफ नसा पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को 
2078/0७/१० ि ११ गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 5 (पााँच) को सलस्खत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/07/२९ 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. 

िोल नं. 

उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम, थि ठेगाना 

१ १११६ वन्दना कुमािी ठाकुि झवटयाही-७, िनषुा जगुशे्वि ठाकुि 
बैजनाथ 
ठाकुि 

सामास्जक ववकास मन्रालय 

 

 

बैकस्ल्पक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बाजेको नाम 

नाम, थि ठेगाना 

१ ६१५ सनमाला  साह कमलामाई-११, ससन्िलुी 
मोसतलाल  साह 
कलवाि 

िामनाथ साह 
कलवाि 

 

 

 

 

 

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

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

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

                                                                                   

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर 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 7 मध्ये  ~ 6  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 8८/078-79, समसत 2078/07/२9 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 7९०/077-78 (दसलत), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, जनिल नससाङ्ग समूह, स्टाफ नसा पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को 2078/0७/१० ि ११ 
गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 4 (चाि) को सलस्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल 
प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 
2078/07/२९ 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. 

िोल नं. 

उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बाजेको नाम ससफारिस गरिएको कायाालय 
नाम, थि ठेगाना 

१ २५५१ सबद्या  सब क 
रुपाकोट मझवुागढी-७, 

खोटाङ 

सबि बहादिु 
ववश्वकमाा 

महेन्द्र 
बहादिु 
सबश्वकमाा 

सामास्जक ववकास मन्रालय 

 

 

बैकस्ल्पक सूची : 

क्र.स. िोल नं. 
उम्मेदवािको  

बाबकुो नाम बाजेको नाम 

नाम, थि ठेगाना 

१ २४८५ पववरा  परियाि िािासलही-२, जमु्ला काले दमाई दलववि दमाई 

 

 

 

 

 

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

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

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

                                                                                   

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पर 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 7 मध्ये  ~ 7  ~ 

एकमिु योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. 8९/078-79, समसत 2078/07/२९ 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 78६-7९०/077-78 (खलुा तथा समावेशी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगात,  
सहायकस्ति पााँचौँ तह (प्राववसिक), स्वास््य सेवा, जनिल नससाङ्ग समूह, स्टाफ नसा पदमा सनयसु्िको लासग ससफारिस 
भएका उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 2078/07/२९ गतेको सनर्ायानसुाि 
देहाय बमोस्जमको एकमिु योग्यताक्रम सूची सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।  

एकमिु योग्यताक्रम सूची: 

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

समूह 
कैवफयत 

१ ७०१ िोस्जना  थापा खलुा   
२ १६९६ सम्झना  न्यौपान े खलुा   
३ ९९५ कसबता कुमािी कटुवाल खलुा   
४ ६२६ असनता  फुयाल खलुा   
५ २०६० ससु्मा  असिकािी खलुा   
६ ६२५ मनुा  फुयाल खलुा   
७ २४२२ उन्नसत  कुमािी खलुा   
८ १९८९ एसलसा थापा मगि खलुा   
९ १२७६ ससुमरा  भसुाल खलुा   
१० १३९५ सगता  दलुाल खलुा   
११ ६०५ वहिा  थापा मवहला   
१२ २७९० वप्रसत  िाना मवहला   
१३ ३५५ कृपा  मसुनकाि मवहला   
१४ २७९६ मन्ज ु सबेुदी मवहला   
१५ २६८६ मसनता  महजान आ.ज.   
१६ २५५१ सबद्या  सब क दसलत   
१७ १११६ वन्दना कुमािी ठाकुि मिेसी   

 

 

 

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

(असिकृत छैठौँ) 

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

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

                                                 


