
देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
   
 

hDdf kfgf 1 dWo] 7 
 

उ ेदवार िसफा रस ग रएको सूचना 

सूचना नं. १५३/०७९-८०, िमित: २०७९/०८/१८ 
 

आयोगको िव ापन नं. ५५६/०७८-७९ (खुला), चौथो तह ( ािविधक), कृिष सेवा, िविभ  समूह, नायव ािविधक 

सहायक पदका लािग माग पद सङ् ा १८ (अठार) को िमित २०७९/०७/२५ गते दे ख २०७९/०७/२७ गतेस  

िलइएको अ वातामा उप थत उ ेदवार सङ् ा २७ (स ाइस) को िल खत परी ा र अ वाता समेतको कुल 

ा ा को योगबाट देहाय बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले रोजाइको ाथिमकता मका आधारमा िमित 

२०७९/०८/१८ गतेको िनणयानुसार थायी िनयु को लािग िन  कायालयमा िसफा रस ग रएको होरा स त 

सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

िसफा रस यो ता म सूची : 
यो. 

म
. 

नं. 

रोल नं. 
उ ेदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
िसफा रस ग रएको 

नाम, थर ठेगाना समूह कायालय 

१ २७६४ 
राजे  िसंह 
धामी 

शै िशखर-
६, दाचुला 

देविसंह धामी वीरिसंह धामी माटो िव ान 
भूिम व था, कृिष 
तथा सहकारी म ालय 

२ ५९७६ 
िगभान  
ओली 

भला ा-४, 
कुम िड ी बहादुर ओली गंगाधर ओली बाली संर ण 

भूिम व था, कृिष 
तथा सहकारी म ालय 

३ ५८०३ सुजाता  
पौडेल 

िकमडाँडा-९, 
अघाखाँची 

माधव राज चुदाँली खमान  चुदाँली बाली संर ण कािलका नगरपािलका, 
िचतवन  

४ ६१७७ 
सरला  
फुयाल 

ामा-९, 
दोलखा 

िव ुलाल फुयाल 
देवी साद 
फुयाल 

बागबानी 
भूिम व था, कृिष 
तथा सहकारी म ालय 

५ ४२ 
भात  

आचाय 
पुर-६, 

प ेही 
काश आचाय हीरा मिण शमा कृिष सार 

हेल ु गाउँपािलका, 
िस ुपा चोक  

६ ४४०३ 
भरत  पुन 
मगर 

बडीकेदार-३, 
डोटी 

दल बहादुर मगर राम बहादुर मगर कृिष सार 
रामेछाप नगरपािलका, 
रमेछाप  

७ १०६० 
राजकमल  
राना मगर 

चौरजहारी-
१०, कुम खमलाल रानामगर म र राना कृिष 

गंगा जमुना 
गाउँपािलका,  धािद  

८ १३०५ सैले   बुढा सो -३, मुगु कक बहादुर बुढा गबदे  बुढा कृिष माडी नगरपािलका, 
िचतवन 

९ २६९६ 
सागर  
कठायत 

ककनासु री
-१, जु ा 

स  बहादुर कठायत पच  कठायत कृिष 
ग छी गाउँपािलका, 
धािद  

१० १५८७ 
प फा  
बोहरा 

लहँ-५, 
जाजरकोट 

काली बहादुर बोहरा 
िबर बहादुर 
बोहरा 

कृिष सार 
रामेछाप नगरपािलका, 
रमेछाप  

११ २९११ 
कोिपला  
बोहरा 

िडलासैनी-३, 
बैतडी 

भोज बहादुर बोहरा जय बोहरा कृिष सार 
िलखु तामाकोशी 
गाउँपािलका, रामेछाप  

१२ २८३७ 
लोके   
काक  

काक  गाउँ-१, 
जाजरकोट तुले  काक  पस  काक  कृिष सार 

रामेछाप नगरपािलका, 
रमेछाप  



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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यो. 
म
. 

नं. 

रोल नं. 
उ ेदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
िसफा रस ग रएको 

नाम, थर ठेगाना समूह कायालय 

१३ २८१३ 
सीता  
मैनाली 

च पुर-६, 
रौतहट 

वावुराम  मैनाली 
 साद 

मैनाली 
कृिष 

मेलु  गाउँपािलका, 
दोलखा  

१४ ६०६९ 
देबराज  
जोशी 

जयपृ ी-९, 
बझाङ 

पु राज जोशी ल ीराज जोशी कृिष सार 
मेल ची नगरपािलका, 
िस ुपा चोक 

१५ १६५५ रेखा  े  ठ 
कोशी हरैचा-
४, मोरङ 

कण बहादुर े  धन बहादुर े  कृिष 
दोर ा शैलु  
गाउँपािलका, रामेछाप  

१६ १७०१ 
िगता  
भ ारी 

अजयमे -१, 
डडे धुरा 

करण िसंह भ ारी 
म र िसंह 
भ ारी 

कृिष 
िबगु गाउँपािलका, 
दोलखा  

१७ १८१५ 
िनरज  
बयाडी 

तोलेनी-१, 
डोटी 

ताप बयाडी जय बयाडी कृिष 
नौकु  गाउँपािलका, 
रसूवा  

१८ १३६१ 
स ेश  
हमाल 

बाँफीकोट-३, 
कुम पि म 

न रभान के.सी. पशुपित ख ी कृिष सार 
बलेफी गाउँपािलका, 
िस ुपा चोक  

 

बैक क सूची : 

.स. रोल नं. 
उ ेदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम, थर ठेगाना 

१ १७९४ अमृत कुमार ओली िस ी-३, कुम शशीराम ओली ड  वीर ओली 

२ ३१ केश साह कानु सखुअवा-२, रौतहट जवािहर साह कानु िब रछ साह कानु 

३ ३९२ केशव  शाही िबरपथ-४, अछाम िनरप बहादुर शाही बल बहादुर शाही 

४ १७९३ देपे   नकाल सानीभेरी-३, कुम िच  बहादुर नकाल पृथी बहादुर नकाल 

अ थायी सूची : 
.स. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ५९८५ बालकृ   वली ह र बहादुर वली पुनाराम  वली 

 
 

_________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 

नोट :  
१. िसफा रस भएका उ ेदवारह को िसफा रस प  िमित २०७९/०८/२२ गते िदनको ११:०० बजे िदइने छ।  
२. यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  

गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७(सात) िदन पिछ अक  ७(सात) 
िदनस  आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेन सिकने होरा जानकारी 
गराइ छ । 



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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उ ेदवार िसफा रस ग रएको सूचना 

सूचना नं. १५४/०७९-८०, िमित: २०७९/०८/१८ 
 

आयोगको िव ापन नं. ५५७/०७८-७९ (मिहला), चौथो तह ( ािविधक), कृिष सेवा, िविभ  समूह, नायव ािविधक 

सहायक पदका लािग माग पद सङ् ा ४ (चार) को िमित २०७९/०७/२५ गते दे ख २०७९/०७/२७ गतेस  

िलइएको अ वातामा उप थत उ ेदवार सङ् ा २३ (तेइस) को िल खत परी ा र अ वाता समेतको कुल 

ा ा को योगबाट देहाय बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले रोजाइको ाथिमकता मका आधारमा िमित 

२०७९/०८/१८ गतेको िनणयानुसार थायी िनयु को लािग िन  कायालयमा िसफा रस ग रएको होरा स त 

सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

िसफा रस यो ता म सूची : 
यो. 

म. 
नं. 

रोल नं. 
उ ेदवारको  बाबुको 

नाम 
बाजेको 

नाम 
िसफा रस ग रएको  

नाम, थर ठेगाना समूह कायालय 

१ ४२५८ 
मौसमी  
िव.क. 

च ननाथ-२, 
जु ा 

चु े  कामी सा े  कामी बागबानी 
भूिम व था, कृिष तथा 
सहकारी म ालय 

२ ३१४६ 
सिबना  
बोहरा 

चौरजहारी-६, 
कुम परे बोहरा साउनु बोहरा माटो िव ान 

भूिम व था, कृिष तथा 
सहकारी म ालय 

३ २१३७ दुगा  भ ारी 
भोटे 

िव याँ-७, बाजुरा िदल बहादुर 
भ ारी 

कचुङ 
भ ारी 

कृिष सार रामेछाप नगरपािलका, 
रमेछाप  

४ ७४१३ िबपना  साउद 
बा ीगढी जयगढ-
३, अछाम 

ोती  
साउद 

उजीरे  साउद कृिष 
गंगा जमुना गाउँपािलका,  
धािद  

 

 
बैक क सूची : 

.स. 
रोल 
नं. 

उ ेदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ३१७१ र  माया िजरेल िजरी-४, दोलखा अ र बहादुर िजरेल चकले  िजरेल 

२ ५९९२ अ ता  काक  ख ाड-११, मुगु दलबहादुर काक  क चु काक  

 

 

_________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 

                                                                                                



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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नोट :  
१. िसफा रस भएका उ ेदवारह को िसफा रस प  िमित २०७९/०८/२२ गते िदनको ११:०० बजे िदइने छ।  
२. यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  

गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७(सात) िदन पिछ अक  ७(सात) 
िदनस  आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेन सिकने होरा जानकारी 
गराइ छ । 



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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उ ेदवार िसफा रस ग रएको सूचना 

सूचना नं. १५५/०७९-८०, िमित: २०७९/०८/१८ 
 

आयोगको िव ापन नं. ५५८/०७८-७९ (आ.ज.), चौथो तह ( ािविधक), कृिष सेवा, िविभ  समूह, नायव ािविधक 

सहायक पदका लािग माग पद सङ् ा १ (एक) को िमित २०७९/०७/२५ गते दे ख २०७९/०७/२७ गतेस  

िलइएको अ वातामा उप थत उ ेदवार सङ् ा ११ (एघार) को िल खत परी ा र अ वाता समेतको कुल 

ा ा को योगबाट देहाय बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले रोजाइको ाथिमकता मका आधारमा िमित 

२०७९/०८/१८ गतेको िनणयानुसार थायी िनयु को लािग िन  कायालयमा िसफा रस ग रएको होरा स त 

सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

िसफा रस यो ता म सूची : 
यो. 

म. 
नं. 

रोल नं. 
उ ेदवारको  

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 
िसफा रस ग रएको  

नाम, थर ठेगाना समूह कायालय 

१ ३४० आरती राना मगर 
च पुर-२, 
रौतहट 

कृ  बहादुर 
रानामगर 

अमर बहादुर 
रानामगर 

कृिष सार 
रामेछाप नगरपािलका, 
रमेछाप  

 

बैक क सूची : 

.स. रोल 
नं. 

उ ेदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ १७४९ िव म  चौधरी गुल रया-१, बिदया िसताजु चौधरी बासु था  

 

 

_________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 
                                                                                                

नोट :  
१. िसफा रस भएका उ ेदवारह को िसफा रस प  िमित २०७९/०८/२२ गते िदनको ११:०० बजे िदइने छ।  
२. यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  

गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७(सात) िदन पिछ अक  ७(सात) 
िदनस  आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेन सिकने होरा जानकारी 
गराइ छ । 



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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एकमू  यो ता म सूची 

सूचना नं. १५६/०७९-८०, िमित २०७९/०८/१८ 

 

आयोगको िव ापन नं. ५५६-५५८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), चौथो तह ( ािविधक), कृिष सेवा, िविभ  समूह, 

नायव ािविधक सहायक पदको थायी िनयु ीको लािग िसफा रस भएका उ ेदवारह ले ा  गरेको कूल 

अ को आधारमा िमित २०७९/०८/१८ गतेको िनणयानुसार देहाय बमोिजमको एकमु  यो ता म सूची स त 

सबैको जानकारीको लािग काशन ग रएको छ । 

एकमू  यो ता म सूची : 
ए.यो. म नं. रोल नं.  उ ेदवारको नाम, थर छनौट भएका खुला/ समावेशी समूह कैिफयत 

१ २७६४ राजे  िसंह धामी खुला   

२ ५९७६ िगभान  ओली खुला   

३ ५८०३ सुजाता  पौडेल खुला   

४ ६१७७ सरला  फुयाल खुला   

५ ४२ भात  आचाय खुला   

६ ४४०३ भरत  पुन मगर खुला   

७ १०६० राजकमल  राना मगर खुला   

८ १३०५ सैले   बुढा खुला   

९ २६९६ सागर  कठायत खुला   

१० १५८७ प फा  बोहरा खुला   

११ २९११ कोिपला  बोहरा खुला   

१२ २८३७ लोके   काक  खुला   

१३ २८१३ सीता  मैनाली खुला   

१४ ६०६९ देबराज  जोशी खुला   

१५ १६५५ रेखा  े  ठ खुला   

१६ १७०१ िगता  भ ारी खुला   

१७ १८१५ िनरज  बयाडी खुला   

१८ ४२५८ मौसमी  िव.क. मिहला   

१९ १३६१ स ेश  हमाल खुला   

२० ३१४६ सिबना  बोहरा मिहला   

२१ २१३७ दुगा  भ ारी भोटे मिहला   



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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ए.यो. म नं. रोल नं.  उ ेदवारको नाम, थर छनौट भएका खुला/ समावेशी समूह कैिफयत 

२२ ३४० आरती राना मगर आ.ज.   

२३ ७४१३ िबपना  साउद मिहला   

 
 
 

_________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 
                                

                                                                 
 


