
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३११/०७९-८०, समसत: २०७९/११/१० 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. १,७/०७८-७९ (खुला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह 

(अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या ११ (एघार) को 

वमवत २०७९/१०/२४ गते देखि २०७९/१०/२५ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या १४ (च ध) 

को वलखित परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/११/१० गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न 

कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदिारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

वसफाररस गररएको 

कायागलय नाम, थर ठेगाना 

१ १५६९ स रभ  बस्याल यम्घा-६, पाल्पा भोजराज बस्याल गुणािर बस्याल 

लवलतपुर 

महानगरपावलका, 

लवलतपुर 

२ ८२२ वबशाल  अवधकारी जुटपानी-४, वचतिन बुखि सागर अवधकारी उमानाथ अवधकारी 
माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

३ ४२८ वडल्लीराज  लम्साल मावलका-७, गुल्मी चन्द्रकान्त उपा्ाय तुलसीराम उपा्ाय 
विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 

४ ४३५ वतलक  ग्यािा तुल्सी-९, धनुषा तसुराम ग्याबा कृष्ण हरर ग्याबा 

हेट डा 

उपमहानगरपावलका, 

मकिानपुर 

५ १०४९ राजदेि  साह 
मल्हवनयााँ-८, 

सप्तरी 
धमगदेि साह श्री धोधाई साह 

मेलम्ची नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

६ १५८० हरी बहादुर थापा बवजगिाङ्ग-२, पु्यठान देिबहादुर थापा रविशोर थापा 
नमोबुि नगरपावलका,  

काभे्रपलाञ्चोक 

७ ६५८ पुजा  बोहरा घोराही-११, दाङ िीरबहादुर बोहरा अमर बहादुर बोहरा 
ज्वालामुिी गा. पा. 

धावदङ्ग 

८ ९५२ मुकेश  भट्टराई 
हेट ाँडा न.पा.-४, 

मकिानपुर 
मुखि भट्टराई जनक भट्टराई 

विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 

९ २१५३ वटकाराम  अवधकारी 
विरेन्द्रनगर-६, 

सुिेत 
पे्रमप्रसाद अवधकारी हररप्रसाद अवधकारी 

भूवम व्यिस्था, कृवष तथा 

सहकारी मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

१० १०६७ राजेश  थारू कोहलपुर-३, बााँके प्रभु थारु कलु्ल थारु 
गोकुलगंगा 

गाउाँपावलका, रामेछाप 

११ २१५६ टोप बहादुर रािल िवलया-६, कैलाली तेज बहादुर रािल लक्ष्मण वसंह रािल प्रदेश सभा सवचिालय 
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वैकल्पिक सूची 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम कैसफयत 

नाम, थर ठेगाना 

१ ७७१ बवि  ज्ञिाली िम्घा-८, गुल्मी चुरामणी उपा्ाय वशिप्रसाद उपा्ाय 
िुला िैकखल्पक-१ 

(स्थानीय) 

२ ४६९ वदपक  उपे्रती सुभाङ-८, पााँचथर गंगाप्रसाद उपे्रती िड्ग प्रसाद उपे्रती 
िुला िैकखल्पक-२ 

(स्थानीय) 

३ २४२७ विकास  विकल 
बकैया-५, 

मकिानपुर 
पदमबहादुर विश्वकमाग बमबहादुर विश्वकमाग 

िुला िैकखल्पक-१ 

(प्रदेश) 

 

अस्थायी सूची (स्थानीय) : 

सस.नं. रोल नं. नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ २६८ केशर बहादुर ओली वशिप्रसाद ओली नरवसंह ओली 

२ ५८३ वनम प्रसाद उपा्ाय कृष्णा प्रसाद उपा्ाय नन्दराम उपा्ाय 

३ ११४६ लक्ष्ममीराज  जोशी गोकणग जोशी बदी जोशी 

४ १०२२ रवि  प डेल धनपवत प डेल वचन्तामणी प डेल 

५ ७०३ प्रकाश  भुसाल तारा प्रसाद भुसाल वमत्रलाल भुसाल 

६ ७६६ फसुगराम  वघवमरे वबषु्ण प्रसाद वघवमरे वशिलाल वघवमरे 

७ ४०० जीिन  पराजुली रवि लाल पराजुली वटकाराम पराजुली 

८ १०७४ राम चन्द्र वगरी सीताराम वगरी बालभि वगरी 

 

अस्थायी सूची (प्रदेश) : 

सस.नं. रोल नं. नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ २५९१ वबषु्ण बहादुर िड्का टुकबहादुर िड्का रुमन वसङ्ग िड्का 

२ २५११ सुदशगन  िड्का गोरिबहादुर िड्का चन्द्रबहादुर िड्का 

३ २४७७ सखन्दप  सेढाई जगन नाथ सेधाइन दुगाग दत्त सेधाईं 

४ २४६४ संतोष कुमार महतो कमलदेि महतो सीताराम महतो सुदी 

५ २१९० धमगराज  देिकोटा जगन्नाथ  देिकोटा प्रवत  देिकोटा 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 
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सस.नं. रोल नं. नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

६ २३७३ राकेश कुमार यादि रामवकशोर यादि िुशीलाल यादि 

७ २४२४ लोचन  िनाल जनादगन िनाल प्रकाशचन्द्र िनाल 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 

                                                                                               

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/११/१६ गते वदनको १:०० बजे पवछ वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छन ट भई अन्तिागतागमा सखम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदन पवछ अको ७(सात) 

वदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेनग सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ ॰ 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३१२/०७९-८०, समसत: २०७९/११/१० 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. २,८/०७७-७८ (मसहला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह 

(अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या ३ (तीन) को 

वमवत २०७९/१०/२४ गते देखि २०७९/१०/२५ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ८ (आठ) 

को वलखित परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/११/१० गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न 

कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ ८०७ वबवनता  मरावसनी पन्थी रेसुङ्गा-९, गुल्मी बाबुराम मरावसनी थानीश्वर मरावसनी 
लवलतपुर महानगरपावलका, 

लवलतपुर 

२ २०५३ आरती  प डेल 
हेट ाँडा-११, 

मकिानपुर 

गोिधगन कुमार 

प डेल 
टीका प्रसाद प डेल 

भूवम व्यिस्था, कृवष तथा 

सहकारी मन्त्रालय, बागमती 

प्रदेश 

३ ६०८ वनशा  भण्डारी वभंगृ-७, पु्यठान आत्माराम भण्डारी वहमाल भण्डारी विदुर नगरपावलका, नुिाकोट 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम कैसफयत 

नाम, थर ठेगाना 

१ ६५१ पािगती  ररजाल अग्यौली-९, निलपरासी गोविन्द प्रसाद ररजाल िेदवनवध ररजाल 
मवहला िैकखल्पक-१ 

(स्थानीय) 

२ ६८६ पुष्पा वघवमरे शमाग रगवन-२, ओिलढंुगा देिराज वघवमरे पे्रमराज वघवमरे 
मवहला िैकखल्पक-२ 

(स्थानीय) 

३ २४९८ सावबत्रा  ग तम बाहुनी-९, मोरङ इन्द्रप्रसाद ग तम भीम प्रसाद ग तम 
मवहला िैकखल्पक-१ 

(प्रदेश) 

४ २३९३ रीस्मा  थापा दुध ली-२, वसिुली घनश्याम थापा रत्नबहादुर थापा 
मवहला िैकखल्पक-२ 

(प्रदेश) 

 

 

                                                                                   

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 
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नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/११/१६ गते वदनको १:०० बजे पवछ वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छन ट भई अन्तिागतागमा सखम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदन पवछ अको ७(सात) 

वदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेनग सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ ॰ 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३१३/०७९-८०, समसत: २०७९/११/१० 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ३,१०/०७७-७८ (आ.ज.), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह 

(अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या ४ (चार) को 

वमवत २०७९/१०/२४ गते देखि २०७९/१०/२५ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ९ (न ाँ) 

को वलखित परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/११/१० गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न 

कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम 

बाजेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

नाम, थर ठेगाना 

१ ७६२ पे्रम बहादुर बुढा 
डााँडागाउाँ-६, 

जाजरकोट 
िीर बहादुर बुढा हके बुढा हेलमु्ब गाउाँपावलका, वसिुपाल्चोक 

२ ३३८ ग रीशंकर  च धरी बारागढी-६, बारा 
गोवबन्दर िााँ 

थारु 

बासुदेि िााँ 

थारु 
मेलुङ गाउाँपावलका, दोलिा 

३ ११५८ लक्ष्मी राज घती मगर जुगार-४, रोल्पा 
िुसल घती 

मगर 

मान बहादुर 

घती मगर 
गोकुलगंगा गाउाँपावलका, रामेछाप 

४ २२७२ प्रविन  आङबो नााँवगन-१, पााँचथर 
कमलप्रसाद 

आङ्बो 

लालबहादुर 

आङ्बो 

भूवम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी 

मन्त्रालय, बागमती प्रदेश 

वैकल्पिक सूची: 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम कैसफयत 

नाम, थर ठेगाना 

१ १३७३ सरद कुमार लामा हजाररया-२, सलागही धन बहादुर लामा सुर िीर मुिान 
आ.ज. िैकखल्पक-१  

(स्थानीय) 

२ ३८१ जय राम थापामगर विदुर-९, नुिाकोट िोपबहादुर थापामगर कणगबहादुर थापामगर 
आ.ज. िैकखल्पक-२ 

(स्थानीय) 

३ २३९५ रुपा  शे्रष्ठ नीलकण्ठ-५, धावदङ नारायण शे्रष्ठ पे्रमबहादुर शे्रष्ठ 
आ.ज. िैकखल्पक-१ 

(प्रदेश) 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 

                                                                           

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/११/१६ गते वदनको १:०० बजे पवछ वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छन ट भई अन्तिागतागमा सखम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदन पवछ अको ७(सात) 

वदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेनग सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ ॰ 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. ३१४/०७९-८०, समसत २०७९/११/१० 

 

आयोगको विज्ञापन नं. १-३,७-१०/०७८-७९ (िुला/समािेशी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह (अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पााँच ाँ पदको स्थायी वनयुिीको लावग वसफाररस 

भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा वमवत २०७९/११/१० गतेको वनणगयानुसार देहाय 

बमोवजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बखित सबैको जानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ ॰ 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची : 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदिारको नाम, थर छन ट भएका िुला/ समािेशी समूह तह कैवफयत 

१ १५६९ स रभ  बस्याल िुला स्थानीय तह  

२ ८२२ वबशाल  अवधकारी िुला स्थानीय तह  

३ ४२८ वडल्लीराज  लम्साल िुला स्थानीय तह  

४ ४३५ वतलक  ग्यािा िुला स्थानीय तह  

५ १०४९ राजदेि  साह िुला स्थानीय तह  

६ १५८० हरी बहादुर थापा िुला स्थानीय तह  

७ ६५८ पुजा  बोहरा िुला स्थानीय तह  

८ ९५२ मुकेश  भट्टराई िुला स्थानीय तह  

९ २१५३ वटकाराम  अवधकारी िुला प्रदेश  

१० १०६७ राजेश  थारू िुला स्थानीय तह  

११ २१५६ टोप बहादुर रािल िुला प्रदेश  

१२ ८०७ वबवनता  मरावसनी पन्थी मवहला स्थानीय तह  

१३ ७६२ पे्रम बहादुर बुढा आ.ज. स्थानीय तह  

१४ ३३८ ग रीशंकर  च धरी आ.ज. स्थानीय तह  

१५ ११५८ लक्ष्मी राज घती मगर आ.ज. स्थानीय तह  

१६ २०५३ आरती  प डेल मवहला प्रदेश  

१७ २२७२ प्रविन  आङबो आ.ज. प्रदेश  

१८ ६०८ वनशा  भण्डारी मवहला स्थानीय तह  

 
_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 

                                

                                                                 

 


