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सूचना नं.  101/०७८-७९                                                  हेटौँडा। 

लमलतिः २०७८/१०/१४ 
आयोगको देहायको ववज्ञापनमा ललइएको ललखित परीक्षामा सखममललत उममेदवारहरूमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर 
तथा नाम थर भएका उममेदवारहरू उत्तीर्ा भई अन्तवाातााको लालग छनोट भएको व्यहोरा समबखन्ित सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। अन्तवाातााको लालग छनोट भएका उममेदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, 
आवश्यक न्यूनतम योग्यता यवकन हनु े समपूर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र प्रदेश लोक सेवा आयोग 
लनयमावली, २०७६ को अनसूुची ५ बमोखजमको दरिास्त फाराम २ प्रलत भरी अन्तवाातााको लालग आफूलाई तोवकएको लमलत 
भन्दा अखिल्लो ददन समम रुज ूगराई सक्नपुनेछ । आवश्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमार्पत्रहरू 
नपरु् याएमा जनुसकैु बित दरिास्त रद्द हनुछे । छनोट भएका उममेदवारहरूले देहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे अन्तवााताा 
ददन आउँदा मालथ उखल्लखित सक्कल कागजात र रङ्गीन प्रवेश पत्र ललई तोवकएको समय भन्दा १ (एक) िण्टा अगावै 
उपखस्थत हनुपुनेछ।  

 

ववज्ञापन नं. /०७७-७८  ८०५-८२७, ८३१  - - - - - - 
वकलसमिः  आ.प्र. - - - - - - 
माग पद संखयािः २५ - - - - - - 
लल.प.मा सखममललत संखयािः        ४3 
अन्तवाातााको लालग छनोट भएको संखयािः 23 - - - - - - 

 

व.क्र.नं. रोल नं./वव.नं. उममेदवारको नाम, थर बावकुो नाम थर बाजेको नाम थर 

१ १ (८१०/०७७-७८) अकेन्र बहादरु चन्द जय बहादरु चन्द हका  बहादरु चन्द 

२ १ (८०६/०७७-७८) आखशष भण्डारी लोक बहादरु भण्डारी मकरध्वज भण्डारी 

३ १ (८११/०७७-७८) कमा वाङ्गले लामा मान बहादरु तामाङ हका  बहादरु तामाङ 

४ ७ (८११/०७७-७८) 
कल्पना अलिकारी 
(भट्टराई) 

सूया प्रसाद अलिकारी तारानाथ अलिकारी 

सेवा, समूह, उपसमूहिः  स्वास््य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदिः  हेल्थ अलसषे्टण्ट 

लल.प. सञ्चालन लमलतिः २०७८/०७/१५ गते तहिः पाँचौं 
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व.क्र.नं. रोल नं./वव.नं. उममेदवारको नाम, थर बावकुो नाम थर बाजेको नाम थर 

५ २ (८२५/०७७-७८) कौशल कुमार थापा भोला थापा कटक बहादरु थापा 

६ २ (८११/०७७-७८) ज्योती थापा मगर 
गरे्श बहादरु थापा 
मगर 

कुल बहादरु थापा 
मगर 

७ १ (८२७/०७७-७८) लडल्लीराम शे्रष्ठ लभम बहादरु शे्रष्ठ दगुाा बहादरु शे्रष्ठ 

८ ३ (८१७/०७७-७८) दीपेन्र प्रसाद मैनाली कृष्र्राज मैनाली ववष्र् ुप्रसाद मैनाली 

९ १ (८१७/०७७-७८) नवराज शे्रष्ठ रामकाजी शे्रष्ठ ठाकुर दास शे्रष्ठ 

१० २, ६ (८१६, ८११/०७७-७८) लनरज कुमार भट्ट रुपलाल भट्ट खशवराज भट्ट 

११ ३ (८२४/०७७-७८) पावाती कुमारी वस्नेत रामभक्त बस्नते लतलक बहादरु बस्नते 

१२ १ (८२५/०७७-७८) प्रकाश शे्रष्ठ रामकाजी शे्रष्ठ ठाकुर दास शे्रष्ठ 

१३ ३ (८०६/०७७-७८) भगवान रेग्मी नारायर् प्रसाद रेग्मी गंगािर रेग्मी 

१४ २ (८०५/०७७-७८) योराम तामाङ्ग िचा तामाङ मण्डुप तामाङ 

१५ ४ (८२६/०७७-७८) ररतेश लगरी िन बहादरु लगरी सनु्दर लगरी 

१६ १ (८२३/०७७-७८) लेिनाथ फुयाल इन्र प्रसाद फुयाल प्रमेलनलि फुयाल 

१७ २ (८१८/०७७-७८) ववनायक मैनाली ववश्वनाथ मैनाली शेष प्रसाद मैनाली 

१८ ३ (८१०/०७७-७८) शरेुश कुमार साह लक्ष्मी प्रसाद साह ुतेली मनुीलाल साह ुतेली 

१९ ७ (८२७/०७७-७८) शलुसल न्यौपान े भववश्वर न्यौपान े चरु्ामखर् न्यौपान े

२० ६ (८२६/०७७-७८) संलगता शे्रष्ठ शेर बहादरु शे्रष्ठ यम बहादरु शे्रष्ठ 

२१ २ (८०७/०७७-७८) सीता लामा लसवि कुमार लामा बाबलुाल तामाङ 

२२ ६ (८१०/०७७-७८) हेमलाल लामा देवान लसं स्याङ्तान दगुाा लसं स्याङ्तान 

२३ ४ (८२०/०७७-७८) होम नारायर् िड्का गोपीनाथ प्रसाद बालगोववन्द  
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अन्तवााताा हनु ेस्थान, लमलत र समयिः 
स्थानिः प्रदेश लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडा। 

व.क्र.नं. लमलत अन्तवााताा हनु ेसमय 

1-5 २०७८/10/25 ददउसो 2:०० बजे 

6-10 २०७८/10/26 लबहान 11:०० बजे 
11-15 2078/10/26 ददउसो 2:00 बजे 
16-20 २०७८/10/27 लबहान 11:०० बजे 

21-23 2078/10/27 ददउसो 2:00 बजे 
 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 
_________________ 

पदम ओझा 
____________________ 

टेकेन्र अलिकारी 
अलिकृत छैटौं अलिकृत सातौं अलिकृत सातौं 

 


