
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३१५/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

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

(अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, लेखा समूह, लेखापाल/आलेप सहायक पदका लावग माग पद सङ्या ८ (आठ) को 

वमवत २०७९/१०/२५ गते देखख २०७९/१०/२६ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ११ 

(एघार) को वलखखत परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन 

आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/११/११ 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 

१ ५७३ नारायण प्रसाद न्य पाने तोली-९, अछाम देविराम उपाध्याय प्रजापवत उपाध्याय 
बलेफी गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

२ ५७४ नारायण  वतिारी 
दुराडाडा-२, 

लमजुङ 
ऋविराम वतिारी ठाकुर प्रसाद वतिारी 

मन्थली नगरपावलका, 

रामेछाप 

३ १०७४ राम चन्द्र वगरी 
पालुङ्टार-३, 

गोरखा 
सीताराम वगरी बालभद्र वगरी 

गंगाजमुना गाउाँपावलका, 

धावदङ्ग 

४ १४६९ सुदशगन  भट्टराई 
रत्नपुर-१, 

स्याङ्गजा 
बाबुराम भट्टराई पुण्यप्रसाद भट्टराई 

माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

५ ४५९ वदपक  डुमे्र 
तीनदोबाटे-४, 

स्याङ्जा 
पे्रमनारायण डुमे्र रविलाल डुमे्र 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप 

६ २०६० ईश्वर  बोहरा 
कालुखेती-६, 

बझाङ्ग 
कारा बोहरा दलािीर बोहरा 

आवथगक मावमला तथा 

योजना मन्त्रालय 

७ २४१४ लक्ष्मी  अयागल 
हेट ाँडा-२२, 

मकिानपुर 
राज कुमार अयागल कृष्ण प्रसाद अयागल 

आवथगक मावमला तथा 

योजना मन्त्रालय 

८ २३५७ रञ्जना  अयागल नलाङ्ग-८, धावदङ्ग चुडामवण अयागल वदिाकर अयागल 
आवथगक मावमला तथा 

योजना मन्त्रालय 
 

 

वैकल्पिक सूची 

क्र.स. रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम कैसफयत 

नाम, थर ठेगाना 

१ ११४६ लक्ष्मीराज  जोशी हेमन्तिाडा-८, बझाङ गोकणग जोशी बदी जोशी खुला िैकखिक-१ (स्थानीय) 
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अस्थायी सूची (स्थानीय) : 

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

१ ७८६ बसन्त  प डेल तायनाथ प डेल अगिर प डेल 

२ ३०२ गणेश बहादुर ओली सतीराम ओली दलिीर ओली 

३ १२३२ िेदनाथ  वघवमरे घननाथ वघवमरे वप्रया नारण वघवमरे 

४ १५७ ईश्वर  बोहरा कारा बोहरा दलािीर बोहरा 

५ ९९४ रञ्जना  अयागल चुडामवण अयागल वदिाकर अयागल 

६ ११६० लक्ष्मी  अयागल राज कुमार अयागल कृष्ण प्रसाद अयागल 

७ ४६७ वदपक राज खनाल नरकान्त जैशी कालु पखित 

८ १६२ उत्तम  हमाल खड्का बहादुर हमाल ठकुरी गोरे ठकुरी 

९ १२१९ विशाल  बरुिाल वटका बहादुर बरुिाल इमािोज बरुिाल 

१० ४९० वदवलप कुमार दास उवतमलाल दास अनुपलाल दास 

 

अस्थायी सूची (प्रदेश) : 

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

१ २०६३ उत्तम  हमाल खड्का बहादुर हमाल ठकुरी गोरे ठकुरी 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शाखा 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 वलखखत 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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(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३१६/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. २,८/०७८-७९ (मसहला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह 

(अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, लेखा समूह, लेखापाल/आलेप सहायक पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को 

वमवत २०७९/१०/२५ गते देखख २०७९/१०/२६ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तिागतागमा उपखस्थत ३ (तीन) जना 

उमे्मदिारहरू मधे्य १ जना उमे्मदिार प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह तफग  वि.नं. १, ७/०७८-७९ (खुला) मा र 

२ जना उमे्मदिारहरू प्रशासन सेिा, लेखा समूहतफग को वि.नं. १,७/०७८-७९ (खुला) मा  वसफाररस भइसकेकाले यो 

विज्ञापनमा वसफाररसका लावग कुनै पवन उमे्मदिार बााँकी नरहेको व्यहोरा वमवत २०७९/११/११ को वनणगयानुसार 

सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ 

 

 

                                                                                   

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शाखा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 

 
 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३१७/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ३,९/०७८-७९ (आ.ज.), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह 

(अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, लेखा समूह, लेखापाल/आलेप सहायक पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को 

लावग सञ्चावलत वलखखत परीक्षामा कुनै पवन उमे्मदिारहरू उत्तीणग नभएको व्यहोरा वमवत २०७९/११/११ को 

वनणगयानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ 

 

 

                                                                                   

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शाखा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३१८/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. १०/०७८-७९ (मधेसी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह 

(अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, लेखा समूह, लेखापाल/आलेप सहायक पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को 

वमवत २०७९/१०/२५ गते देखख २०७९/१०/२६ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या १ (एक) 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/११/११ 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 २१८० वदवलप कुमार दास 
भिानीपुर का.ि.-८, 

वसराहा 
उवतमलाल दास अनुपलाल दास 

आवथगक मावमला तथा योजना 

मन्त्रालय 

 

 

                                                                                   

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शाखा 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 वलखखत 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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एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. ३१९/०७९-८०, समसत २०७९/११/११ 

 

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

तह (अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, लेखा समूह, लेखापाल/आलेप सहायक पदको स्थायी वनयुिीको लावग वसफाररस 

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

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

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची : 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर छन ट भएका खुला/ समावेशी समूह कैसफयत 

१ ५७३ नारायण प्रसाद न्य पाने खुला स्थानीय तह 

२ ५७४ नारायण  वतिारी खुला स्थानीय तह 

३ १०७४ राम चन्द्र वगरी खुला स्थानीय तह 

४ १४६९ सुदशगन  भट्टराई खुला स्थानीय तह 

५ ४५९ वदपक  डुमे्र खुला स्थानीय तह 

६ २०६० ईश्वर  बोहरा खुला प्रदेश 

७ २४१४ लक्ष्मी  अयागल खुला प्रदेश 

८ २३५७ रञ्जना  अयागल खुला प्रदेश 

९ २१८० वदवलप कुमार दास मधेसी प्रदेश 

 

 
_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शाखा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 

                                

                                                                 

 


