
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 1  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 30/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 502/077-78 (खलुा), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), स्वास््य 
सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 7 (सात) को लासग 2078/0५/28 
गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 13 (तेह्र) को सलस्खत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको 
कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका 
आिािमा समसत 2078/06/11 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. 

रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 
सिफाररि गररएको कायाालय 

 नाम, थर ठेगाना 

१ २११६ िुरुची लामा 
सिमफेदी-४, 

मकवानपुर 
अमृत लामा 

आसदत्य ब. 

वाइबा 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

२ २२०१ िररता चेपाङ जोगीमारा-१, धासदङ शेर ब. प्रजा गोपी प्रजा िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

३ ५०४ सबसनता कुमारी िाह बृन्दाबन-५, रौतहट 
हररश्चन्द्र िाह 

तेली 

रुपलाल 

िाह 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

४ १५१८ िासवत्री थपसलया शैलुङगेश्वर-५, दोलखा 
कासशनाथ 

थपसलया 

छसवलाल 

थपसलया 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

५ २६१० पुष्पा कुमारी रावत 
सशवायलय-३, 

जाजरकोट 
सनम ब. राउत 

सिम ब. 

राउत 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

६ ५०५ असनषा चासलिे हेटौडंा-१०, मकवानपुर 
रामहरर 

चासलिे 

गोसवन्द 

प्र.चासलिे 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

७ २५६७ अस्मिता िुिाल बुटवल-९, रुपने्दही अजुान िुिाल 
जगुलाल 

िुिाल 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ २३ कुमारी सनमाला बोहरा सडलािैनी-१, बैतडी गौरे बोहरा उदारो बोहरा 

 

 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 2  ~ 

अस्थायी सूची : 

क्र. िं. रोल नं. उमे्मदवारको बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ २९३४ िुसमत्रा कुमारी नाथ िेत्या नाथ गंगे नाथ 

२ 3257 दुगाा थापा लाल बहादुर थापा सबरु थापा 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० 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. 31/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 503/077-78 (मवहला), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 2 (दईु) को लासग 
2078/0५/28 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 29 (उनन्तीस) को सलस्खत 
पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले 
िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 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. 

रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 
सिफाररि गररएको कायाालय 

 नाम, थर ठेगाना 

१ १७३५ माया धामी गोकुलेश्वर-९, दाचुाला 
नारद सिंह 

धामी 

धौल सिंह 

धामी 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

२ २९८० ममता राई धरमपुर-१, झापा जंग ब. राई 
सदपक 

कुमार राई 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ २३ कुमारी सनमाला बोहरा सडलािैनी-१, बैतडी गौरे बोहरा उदारो बोहरा 

 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० 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. 3२/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 50४/077-78 (आ.ज.), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 2 (दईु) को लासग 
2078/0५/28 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ११ (एघाि) को सलस्खत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 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. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
सिफाररि गररएको 

कायाालय  नाम, थर ठेगाना 

१ ९७५ पुष्पाञ्जली प्रधान कमैया-१, िलााही लोक ब. प्रधान रण ब. प्रधान 
िामासजक सवकाि 

मन्त्रालय 

२ १०८५ िङ्गीता राई बरुणेश्वर-६, ओखलढुङ्गा लाल ब. राई आिोधन राई 
िामासजक सवकाि 

मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ ३१५३ नम्रता राई बााँस्बोटे-३, उदयपुर सतलक ध्वोज राई रंग ध्वोज राई 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० 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. 33/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 50५/077-78 (मिेसी), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को लासग 
2078/0५/28 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ८ (आठ) को सलस्खत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 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. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम सिफाररि गररएको कायाालय 

 नाम, थर ठेगाना 

१ १८५४ गोल्डी सिंह राजपुत 
सपपरपाती जब्दी-

९, बारा 

उमेश कुमार 

सिंह  
लक्ष्मण सिंह  िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ ४८२ पुनम कुमारी यादव बौधीमाई-५, रौतहट उपेन्द्र राय यादव लकु्षमण राय यादव 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० 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. 34/ 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 50६/077-78 (दसलत), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या १ (एक) को लासग 
2078/0५/28 गते सलइएको अन्तवााताामा उपस्स्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या ५ (पााँच) को सलस्खत पिीक्षा ि 
अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको 
प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 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. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम सिफाररि गररएको कायाालय 
 नाम, थर ठेगाना 

१ ३३६७ सवद्या सब.क. 
रुपाकोटा मझुवागढी-७, 

खोटाङ 
सबर ब. सब.क. 

महेन्द्र ब. 

सब.क. 
िामासजक सवकाि मन्त्रालय 

 

बैकस्पपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र. िं. रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 

 नाम, थर ठेगाना 

१ ९९० होम कुमारी कोइराला बेनीघाट-४, धासदङ डम्बर ब. िाकी असतराम िाकी 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 
 
 
 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 7 मध्ये  ~ 7  ~ 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. 35 / 2078/06/11 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 502-506/077-78 (खलुा/समावेशी), प्रदेश अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह 
(प्राववसिक), स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदमा सनयसु्िको लासग ससफारिस भएका 
उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि देहाय 
बमोस्जमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्न्ित सबैको जानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।  

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची: 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं. 

  
छनौट िएका खुला/ िमावेशी 

िमूह 
कैसफयत 

 उमे्मदवारको नाम, थर 

१ २११६ िुरुची लामा खुला   

२ २२०१ िररता चेपाङ खुला   

३ ५०४ सबसनता कुमारी िाह खुला   

४ १५१८ िासवत्री थपसलया खुला   

५ २६१० पुष्पा कुमारी रावत खुला   

६ ५०५ असनषा चासलिे खुला   

७ २५६७ अस्मिता िुिाल खुला   

८ १७३५ माया धामी मसहला   

९ २९८० ममता राई मसहला   

१० ३३६७ सवद्या सब.क. दसलत   

११ ९७५ पुष्पाञ्जली प्रधान आ.ज.   

१२ १८५४ गोल्डी सिंह राजपुत मधेिी   

१३ १०८५ िङ्गीता राई आ.ज.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सस्चव) 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 1  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 36 / 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 741/077-78 (खलुा), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 29 (उनन्तीस) को लासग 
2078/0५/2९ देखख 2078/05/31 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपखस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 
८९ (उनान्नब्बे) को सलखखत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोखजम 
योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको 
सनर्ायानसुाि स्थायी सनयखुिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बखन्ित सबैको 
जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाखशत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्रम. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको 

नाम 
बाजेको नाम सिफाररि गररएको कायाालय 

 नाम, थर ठेगाना 

१ ६५९१ नारा वड रुदे्रश्वर-७, वैतडी पान लोहार रते्न लोहार तेमाल गाउँपासलका, काभे्रपलाञ्चोक 

२ ४६२६ िुष्मा शे्रष्ठ 
ज्वालामूखी-४, 

धासदङ 

तार नारायण 

शे्रष्ठ 

जगतनारायण 

शे्रष्ठ 
सिपुरािुन्दरी गाउँपासलका, धासदङ्ग 

३ ३९५६ मन्जु भट्टराई 
ढोरपाटन-७, 

वागु्लङ 

थमप्रकाश 

जैिी 
काशीराम जैिी िूयागढी गाउँपासलका, नुवाकोट 

४ ५३८२ समरा कंडेल 
ताकूा घाट-८, 

लमजुङ 

श्याम ब. 

कंडेल 
धन ब. कंडेल गौरीशंकर गाउँपासलका, दोलखा 

५ ४२६५ िंगीता सधताल राईनाि-८, लमजुङ 
भैरव प्र. 

सधताल 
पुस्पराज सधताल खसनयाबाि गाउँपासलका, धासदङ्ग 

६ २१६३ सदसपका पण्डित 
छसबिपासथभेरा-५, 

वझाङ्ग 

चेतराज 

पण्डित 
राम प्र. पण्डित 

चौतारा िाँगाचोकगढी 

नगरपासलका, सिनु्धपाल्चोक 

७ ६८३२ िुसमिा भुिाल 
िण्डन्धखका -१, 

अघााखाँची 

सलल प्र. 

भुिाल 
सडलाराम भुिाल िूयागढी गाउँपासलका, नुवाकोट 

८ ६३२ िररता कुमारी िोनी 
कटहररया-६, 

रौतहट 

सजयालाल 

िाह िोनार 

देवनारायण िाह 

िोनार 

भोटेकोशी गाउँपासलका, 

सिनु्धपाल्चोक 

९ ४८८४ दावा डोल्मा ह्योल्मो 
हेलमु्व-८, 

सिनु्धपालचोक 
ह्याम्चो लामा पािाङ लामा 

ईन्द्रावती गाउँपासलका, 

सिनु्धपाल्चोक 

१० ३१५४ एण्डिना गुरुङ्ग 
सिपुरािुन्दरी-३, 

धासदङ 

चंख ब. 

गुरुङ्ग 
िुन ब. गुरुङ्ग तारकेश्वर गाउँपासलका, नुवाकोट 

११ ६८७१ फुल कुमारी यादव 
सछपागढ-७, 

रुपने्दही 
दल ब. यादव हररद्वार यादव िूयागढी गाउँपासलका, नुवाकोट 

१२ १७२८ असनता के.िी. गेलु-८, रामेछाप 
कैलाश 

के.िी. 
जनक के.िी. िुनापती गाउँपासलका, रामेछाप 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 2  ~ 

यो.क्रम. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको 

नाम 
बाजेको नाम सिफाररि गररएको कायाालय 

 नाम, थर ठेगाना 

१३ ५८३७ सबमला खिी रसनयापुर-१, बाँके तुलसबर खिी भद्र ब. खिी 
चौतारा िाँगाचोकगढी 

नगरपासलका, सिनु्धपाल्चोक 

१४ २७० शोभा थापा रावतकोट-६, दैलेख इन्द्र ब. थापा राजाराम थापा तेमाल गाउँपासलका, काभे्रपलाञ्चोक 

१५ ५४२६ अण्डिता सज.िी. ररब्दीकोट-८, पाल्पा 
लक्ष्मण ब. 

सज.िी. 

गोकणा ब. 

सज.िी. 

ईन्द्रावती गाउँपासलका, 

सिनु्धपाल्चोक 

१६ ४८९५ िसजना खड्का 
कासलका-५, 

सिनु्धपाल्चोक 

सडल ब. 

खड्का 
कोष ब. खड्का 

भोटेकोशी गाउँपासलका, 

सिनु्धपाल्चोक 

१७ ३६२० लक्ष्मी गुरुङ्ग 
घुम्थाङ-९, 

सिनु्धपाल्चोक 
रमेश गुरुङ्ग जगत ब. गुरुङ्ग 

भोटेकोशी गाउँपासलका, 

सिनु्धपाल्चोक 

१८ ४२० अण्डिता कुमारी नाथ छेडेदह-६, बाजुरा िेते नाथ गंगे नाथ शैलुङ्ग गाउँपासलका, दोलखा 

१९ ३४९९ पुजा कुमारी िाह बलवा-१, महोत्तरी नागेन्द्र िाह के्षबी िाह शैलुङ्ग गाउँपासलका, दोलखा 

२० ६४७८ गंगा घसता मगर तुल्सीपुर-८, दाङ 
सतलक ब. 

घसता 
चन्द्र ब. घसता कासलञ्चोक गाउँपासलका, दोलखा 

२१ 1177 सिजाना असधकारी 
अग्यौली-९, 

नवलपरािी 

मदन कुमार 

असधकारी 

सपताम्वर 

उपाध्याय 
कासलञ्चोक गाउँपासलका, दोलखा 

२२ ५७७३ सबना काकी पू्यठान-४, पू्यठान 
ओम ब. 

काकी 

भुपाल सिंह 

काकी 
तामाकोशी गाउँपासलका, दोलखा 

२३ २२४३ रसचता कुमारी यादव जनकपुर-१४, धनुषा 
श्रीनारायण 

यादव 
रामवृक्ष यादव उमाकुि गाउँपासलका, रामेछाप 

२४ ५०५९ धन कुमारी तामाङ 
दुधकोिी-५, 

िोलुखुमु्व 

इन्द्र ब. 

तामाङ 
लाल ब. तामाङ तामाकोशी गाउँपासलका, दोलखा 

२५ ६७३१क मसनशा काकी कटारी-४, उदयपुर 
सबषु्ण ब. 

काकी 
सलल ब. काकी उमाकुि गाउँपासलका, रामेछाप 

२६ ६५७५ भवानी उपे्रती 
भुमु्लटार-३, 

काभे्रपलाञ्चोक 

गोसवन्द 

उपे्रती 
गोसपकृष्ण उपे्रती गौरीशंकर गाउँपासलका, दोलखा 

२७ ५६२३ 
हन्ना िुनुवार ढेंगा 

मगर 
रेिुङ्गा-१०, गुल्मी 

टंक ब. 

िुनुवार 
बल ब. िुनुवार गौरीशंकर गाउँपासलका, दोलखा 

२८ ७४ िीता कुवँर 
पालुङ मैनाडी-५, 

पाल्पा 
दल ब. कुवँर नेि ब. कुवँर शैलुङ्ग गाउँपासलका, दोलखा 

२९ ३५४२ इन्दु कुमारी मिल धबौली-१, धनुषा 
लके्ष्मश्वर 

मिल 
हररकृष्ण मिल शैलुङ्ग गाउँपासलका, दोलखा 

 

 

 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 3  ~ 

बैकखपपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र.ि. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ४०४३ िोमी तामाङ मेलम्ची-४, सिनु्धपाल्चोक िन्त ब. स्याङ्तान बीर ब. स्याङ्तान 

२ ३९३७ िररता काकी कमलामाई-९, सिनु्धली केदार ब. काकी जगत ब. काकी 

३ ५१६० िंसगता भिारी कासलन्चोक-९, दोलखा भरत ब. भिारी कृष्ण ब. भिारी 

४ ४१८ िुसमिा कुमारी नाथ आटीचौर-७, बाजुरा िेत्या नाथ गंगे नाथ 

५ 4249 िण्डन्चता कुवँर पालुङ मैनाडी-८, पाल्पा लाल ब. कुवँर दुगाा ब. कुवँर 

६ ३९६१ रमा बोहरा सपपलाडी-३, कन्चनपुर लके्ष बोहरा रगी बोहरा 

 

अस्थायी सूची : 

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

१ ४८९४ रेखा भिारी कृष्ण ब. भिारी सचि ब. भिारी 

२ ३७३८ अन्जु कुमारी यादव वेचन यादव डोमा यादव 

३ १२ कररिा शमाा सडल्लीराज शमाा घनश्याम पाध्या 

४ ४४८७ पुजा पन्त गणेश प्र. पन्त इमदत्त पन्त 

५ ३३१८ पूजा यादव रामशे्रष्ठ प्र. यादव धमादेव राय यादव 

६ ७८२ िुष्मा पहाडी िूया प्र. पहाडी पुष्पलाल पहाडी 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सखचव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 4  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 37 / 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 742/077-78 (मवहला), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 13 (तेह्र) को लासग 
2078/0५/2९ देखख 2078/05/31 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपखस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 
132 (एक सय बखत्तस) को सलखखत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोखजम 
योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको 
सनर्ायानसुाि स्थायी सनयखुिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बखन्ित सबैको 
जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाखशत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्रम. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको    
बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
सिफाररि गररएको कायाालय 

नाम थर ठेगाना 

१ १९६३ मसनषा उपाध्याय 
कोठेखोला-२, 

बागलुङ 

सटकाराम 

उपाध्याय 

भवदत्त 

उपाध्याय 
सिपुरािुन्दरी गाउँपासलका, धासदङ्ग 

२ ६८९६ िपना रोका के्षिी वडाचौर-५, रोल्पा 
मसनराम 

रोका के्षिी 

खुम ब. 

रोका के्षिी 
खसनयाबाि गाउँपासलका, धासदङ्ग 

३ ६३८५ पुष्ट कुमारी पराजुली 
सपपरा सिमरा-९, 

बारा 

राज कुमार 

पराजुली 

हेम ब. 

पराजुली 
िूयागढी गाउँपासलका, नुवाकोट 

४ ४१७४ समरु राना जैसमनी-९, वागलुङ 
कृष्ण ब. 

राना 

जमान 

सिंह राना 
तेमाल गाउँपासलका, काभे्रपलाञ्चोक 

५ ४१०० लसलता मैनाली 
कुरुवाि चापाखोरी-

४, काभे्रपलाञ्चोक 

जयराम 

मैनाली 

रत्न प्र. 

मैनाली 

चौतारा िाँगाचोकगढी 

नगरपासलका, सिनु्धपाल्चोक 

६ ६८१० सनमाला सब.क. गरायला-९, रुकुम गाइने कामी िपे कामी 
ईन्द्रावती गाउँपासलका, 

सिनु्धपाल्चोक 

७ ५४७४ सिमा कुमारी रावत 
कृष्णपुर-१, 

कन्चनपुर 

कलक ब. 

राउत 
परे राउत कासलञ्चोक गाउँपासलका, दोलखा 

८ ७८१ कल्पना पहाडी 
खाङिाङ-३, 

सिनु्धली 

ठाकुर प्र. 

पहाडी 

रसवलाल 

पहाडी 
िुनापती गाउँपासलका, रामेछाप 

९ २७३२ िुष्मा कुमारी चौधरी बनरझुला-५, िप्तरी रमन चौधरी 
सकिनलाल 

चौधरी 

भोटेकोशी गाउँपासलका, 

सिनु्धपाल्चोक 

१० ६०७ िंसगता सज.िी. जुटपानी-६, सचतवन 
बद्री प्र. 

सज.िी. 

पे्रम ब. 

सज.िी. 
गौरीशंकर गाउँपासलका, दोलखा 

११ ४९२२ सबपना सधताल 
लाँगचे-५, 

सिनु्धपाल्चोक 
िुब्बा सधताल 

सशव प्र. 

सधताल 
तामाकोशी गाउँपासलका, दोलखा 

१२ ६४७६ िररता खड्का शारदा-७, िल्यान 
भेष ब. 

खड्का 

धरु 

खड्का 
उमाकुि गाउँपासलका, रामेछाप 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 5  ~ 

यो.क्रम. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको    
बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
सिफाररि गररएको कायाालय 

नाम थर ठेगाना 

१३ ६०६३ उषा िाँद भक्तपुर-६, भक्तपुर 
सवषु्णभक्त 

िाँद 

मंगलभक्त 

िाँद 
शैलुङ्ग गाउँपासलका, दोलखा 

 

बैकखपपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र.ि. रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ३९३७ िररता काकी कमलामाई-९, सिनु्धली केदार ब. काकी जगत ब. काकी 

२ 5160 िंसगता भिारी कासलन्चोक-९, दोलखा भरत ब. भिारी 
कृष्ण ब. 

भिारी 

३ ४१८ िुसमिा कुमारी नाथ आटीचौर-७, बाजुरा िेत्या नाथ गंगे नाथ 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सखचव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 6  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 38 / 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 74३/077-78 (आ.ज.), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 8 (आठ) को लासग 
2078/0५/2९ देखख 2078/05/31 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपखस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 
49 (उनन्चास) को सलखखत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोखजम 
योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको 
सनर्ायानसुाि स्थायी सनयखुिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बखन्ित सबैको 
जानकािीको लासग यो सूचना प्रकाखशत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो.क्रम. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम 

बाजेको 

नाम 
सिफाररि गररएको कायाालय 

नाम ,थर ठेगाना 

१ ४१८५ धनमाया प्रजा 
शण्डक्तखोर-४, 

सचतवन 
मंगले प्रजा बुद्ध सिं प्रजा िूयागढी गाउँपासलका, नुवाकोट 

२ ३३४५ सभमिरा घसता मगर तारा-२, बागु्लङ हका  ब. घसता  
कसवर प्र. 

घसता  
तेमाल गाउँपासलका, काभे्रपलाञ्चोक 

३ 6954 सबना थारु बैजापुर-१, बाँके रामसकिुन थारु हेमलाल थारु तामाकोशी गाउँपासलका, दोलखा 

४ ६६० सिमा राई 
हेटौडंा-६, 

मकवानपुर 
कृष्ण ब. राई गोपाल राई उमाकुि गाउँपासलका, रामेछाप 

५ ६३७ प्रसमला गुरुङ गैडा-४, लमजुङ सजवराज गुरुङ गनु गुरुङ गौरीशंकर गाउँपासलका, दोलखा 

६ ४६३८ लक्ष्मी गुरुङ 
खसनयाबाि-५, 

धासदङ 

िेर ब. तामाङ 

गुरुङ 

िुनाराम 

तामाङ 
शैलुङ्ग गाउँपासलका, दोलखा 

७ २००६ पुनम पासिन 
दामन-७, 

मकवानपुर 
इन्द्र ब. पासिन 

सशव ब. 

पासिन 
ईन्द्रावती गाउँपासलका, सिनु्धपाल्चोक 

८ ५८२३ मुना गाहा सचङगाड-६, िुखेत 
तेजेन्द्र कुमार 

गाहा 

लोक ब. 

गाहा 
भोटेकोशी गाउँपासलका, सिनु्धपाल्चोक 

बैकखपपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र.ि. रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ २३९५ सवमला तामाङ महाँकाल-७, सिनु्धपाल्चोक नसिर तामाङ डोके तामाङ 

२ १६९८ सडका राई काँकु-६, िोलुखुमु्व असवरमान राई  जोरसवर राई 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सखचव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 7  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 39 / 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 74४/077-78 (मिेसी), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या ३ (तीन) को लासग 
2078/0५/2९ देखख 2078/05/31 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपखस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 
23 (तेइस) को सलखखत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोखजम योग्यताक्रम 
कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि 
स्थायी सनयखुिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बखन्ित सबैको जानकािीको लासग यो 
सूचना प्रकाखशत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 
यो.क्रम. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 
सिफाररि गररएको कायाालय 

 नाम ,थर ठेगाना 

१ ४८३७ जाया यादव देवापुर-३, बारा 
नन्दसकशोर प्र. 

यादव 

अनुठा प्र. 

यादव 
गौरीशंकर गाउँपासलका, दोलखा 

२ ९३७ यािसमन खातुन िखुवा प्रिौनी-३, पिाा खुशेद अंिारी 
रोजमहमद 

अंिारी 

भोटेकोशी गाउँपासलका, 

सिनु्धपाल्चोक 

३ २०६३ पुष्पा कुशवाहा अमृतगंग-६, बारा 
सबध्यानन्द प्र. 

कुशवाहा 

गोपीचन 

महतो 

कोइरी 

शैलुङ्ग गाउँपासलका, दोलखा 

 

बैकखपपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र.ि. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ५५१ लालमुसन चौरसिया महागढीमाई-६, बारा पारिनाथ राउत बरै महन्थ राउत बरै 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सखचव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 8  ~ 

उम्मेदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 
सूचना नं. 40 / 2078/06/11 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. 745/077-78 (दसलत), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो तह (प्राववसिक), 
स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदका लासग माग पद सङ्ख्या 1 (एक) को लासग 
2078/0५/2९ देखख 2078/05/31 गते सम्म सलइएको अन्तवााताामा उपखस्थत उम्मेदवाि सङ्ख्या 
12 (बाह्र) को सलखखत पिीक्षा ि अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोखजम योग्यताक्रम 
कायम हनु आएकोले िोजाइको प्राथसमकताक्रमका आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि 
स्थायी सनयखुिको लासग सनम्न कायाालयमा ससफारिस गरिएको ब्यहोिा सम्बखन्ित सबैको जानकािीको लासग यो 
सूचना प्रकाखशत गरिएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्रम. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 

सिफाररि गररएको 

कायाालय 
नाम थर ठेगाना 

१ ३१५८ भागरथी सब.क. रौलेश्वर-६, वैतडी धनुवा लुहार जया लुहार 
शैलुङ्ग गाउँपासलका, 

दोलखा 

 

बैकखपपक योग्यताक्रमको सूची : 

क्र.ि. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ४७७४ सदपा चुनारा भेरी गंगा-११, िुखेत खड्क ब. चुनारा अैवाने चुनारा 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सखचव) 

                                

                                                                 

नोट : ससफारिस भएका उम्मेदवािहरूको ससफारिस पत्र समसत २०७८/०6/14 गते ददनको ३:०० बजे पसछ ददइन ेछ। 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 9  ~ 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. 41/ 2078/06/11 

          
 

आयोगको ववज्ञापन नं. 741-745/077-78 (खलुा/समावेशी), स्थानीय तह अन्तगात,  सहायकस्ति चौथो 
तह (प्राववसिक), स्वास््य सेवा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.सम. पदमा सनयखुिको लासग ससफारिस भएका 
उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल अंकको आिािमा समसत 2078/06/11 गतेको सनर्ायानसुाि देहाय 
बमोखजमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची सम्बखन्ित सबैको जानकािीको लासग प्रकाशन गरिएकोछ।  

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची: 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 
छनौट भएका खुला/ 

िमावेशी िमूह 
कैसफयत 

१ ६५९१ नारा वड खुला   

२ ४६२६ िुष्मा शे्रष्ठ खुला   

३ ३९५६ मन्जु भट्टराई खुला   

४ ५३८२ समरा कंडेल खुला   

५ ४२६५ िंगीता सधताल खुला   

६ २१६३ सदसपका पण्डित खुला   

७ ६८३२ िुसमिा भुिाल खुला   

८ ६३२ िररता कुमारी िोनी खुला   

९ ४८८४ दावा डोल्मा ह्योल्मो खुला   

१० ३१५४ एण्डिना गुरुङ्ग खुला   

११ ६८७१ फुल कुमारी यादव खुला   

१२ १७२८ असनता के.िी. खुला   

१३ ५८३७ सबमला खिी खुला   

१४ २७० शोभा थापा खुला   

१५ ५४२६ अण्डिता सज.िी. खुला   

१६ ४८९५ िसजना खड्का खुला   

१७ ३६२० लक्ष्मी गुरुङ्ग खुला   

१८ ४२० अण्डिता कुमारी नाथ खुला   

१९ ३४९९ पुजा कुमारी िाह खुला   



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 10  ~ 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 
छनौट भएका खुला/ 

िमावेशी िमूह 
कैसफयत 

२० ६४७८ गंगा घसता मगर खुला   

२१ 1177 सिजाना असधकारी खुला   

२२ ५७७३ सबना काकी खुला   

२३ २२४३ रसचता कुमारी यादव खुला   

२४ ५०५९ धन कुमारी तामाङ खुला   

२५ ६७३१क मसनशा काकी खुला   

२६ ६५७५ भवानी उपे्रती खुला   

२७ ५६२३ हन्ना िुनुवार ढेंगा मगर खुला   

२८ ७४ िीता कुवँर खुला   

२९ ३५४२ इन्दु कुमारी मिल खुला   

३० १९६३ मसनषा उपाध्याय मसहला   

३१ ६८९६ िपना रोका के्षिी मसहला   

३२ ६३८५ पुष्ट कुमारी पराजुली मसहला   

३३ ४१७४ समरु राना मसहला   

३४ ४१०० लसलता मैनाली मसहला   

३५ ६८१० सनमाला सब.क. मसहला   

३६ ५४७४ सिमा कुमारी रावत मसहला   

३७ ७८१ कल्पना पहाडी मसहला   

३८ २७३२ िुष्मा कुमारी चौधरी मसहला   

३९ ६०७ िंसगता सज.िी. मसहला   

४० ४९२२ सबपना सधताल मसहला   

४१ ६४७६ िररता खड्का मसहला   

४२ ६०६३ उषा िाँद मसहला   

४३ ४८३७ जाया यादव मधेिी   

४४ ४१८५ धनमाया प्रजा आ.ज.   

४५ ३३४५ सभमिरा घसता मगर आ.ज.   

४६ 6954 सबना थारु आ.ज.   

४७ ६६० सिमा राई आ.ज.   

४८ ३१५८ भागरथी सब.क. दसलत   

४९ ६३७ प्रसमला गुरुङ आ.ज.   



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 11 मध्ये  ~ 11  ~ 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 
छनौट भएका खुला/ 

िमावेशी िमूह 
कैसफयत 

५० ४६३८ लक्ष्मी गुरुङ आ.ज.   

५१ ९३७ यािसमन खातुन मधेिी   

५२ २००६ पुनम पासिन आ.ज.   

५३ ५८२३ मुना गाहा आ.ज.   

५४ २०६३ पुष्पा कुशवाहा मधेिी   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

......................... 
पदम ओझा 

(असिकृत सातौ) 

.................... 
भोला दाहाल 

(सनसमत्त सखचव) 

 

 


