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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १३५/०७९-८०, समसत: २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. २२८/०७७-७८ (खुला), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), 

प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या ६३ (विसठ्ठी) को वमवत 

२०७९/०७/१६ गते देखि २०७९/०७/१९ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ५७ (सन्ताउन्न) 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०८/१५ 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 ५८०२ पबन  राई 
वपपलमाढी-९, 

वसिुली 
वसताराम राई वनल बहादुर राई 

भीमफेदी गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

२ २८९६ राजन  प ड्याल 
िोलागङ-२, 

गोरिा 
वगरी प्रसाद प ड्याल 

विषु्ण प्रसाद 

प ड्याल 

बुढावनलकण्ठ नगरपावलका, 

काठमाण्ड  

३ १८६६ वबकाश  िड्का 
कल्याणपुर-५, 

वचतिन 
कृष्ण बहादुर िड्का 

धन बहादुर 

िड्का 

भ वतक पूिागधार विकास 

मन्त्रालय, बागमती प्रदेश 

४ ७०९ विरेन्द्र  शमाग 
सुिा नाउली-४, 

जाजरकोट 
तुलाराम जैसी घैंटे जैसी 

सामावजक विकास मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

५ ८१२८ जंगबहादुर  डागी 
राङ्सी-८,  

रोल्पा 
खिमबहादुर डााँगी रङ्गलाल डााँगी 

भूवम व्यिस्था, कृवि तथा 

सहकारी मन्त्रालय, बागमती 

प्रदेश 

६ ७३६८ वबकास  भट्टराई 
मध्य नेपाल-६, 

लमजुङ 
रामचन्द्र भट्टराई चन्द्रकान्त भट्टराई 

आन्तररक मावमला तथा 

कानून मन्त्रालय, बागमती 

प्रदेश 

७ २८११ राजेश  पखण्डत 
इचोक-५, 

वसिुपाल्चोक 
गुप्त वसं पखण्डत 

डम्बर बहादुर 

पखण्डत 

बुढावनलकण्ठ नगरपावलका, 

काठमाण्ड  

८ ७८७४ वटका बहादुर काकी 
लदावभर-२, 

वसिुली 
यज्ञ बहादुर काकी 

गणेश बहादुर 

काकी 

भरतपुर महानगरपावलका, 

वचतिन 

९ २८१४ प्रभा  काकी तुल्सी-७, धनुिा गङ्गा बहादुर काकी 
लोक बहादुर 

काकी 

भरतपुर महानगरपावलका, 

वचतिन 

१० ३५८७ 
मुकेश कुमार 

मण्डल 

पडररया-१, 

सलागही 
चने्दश्वर  मण्डल जोिु  मण्डल 

बागमती गाउाँपावलका, 

लवलतपुर 

११ ५६७६ िासुदेि  िरेल 
तुलसीपुर-९, 

दाङ 
दुगाग प्रसाद िरेल पावतगमान िरेल 

िैरहनी नगरपावलका, 

वचतिन 

१२ ४५३१ नबराज  भण्डारी 
ढकारी-६, 

अछाम 
लक्ष्मी प्रसाद भण्डारी नयराम भण्डारी 

वशिपुरी गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 
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यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदिारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम वसफाररस गररएको कायागलय 
नाम, थर ठेगाना 

१३ ३५६२ लेि राज भण्डारी 
कंचनपुर-९, 

बााँके 
रामबहादुर भण्डारी 

भद्र बहादुर 

भण्डारी 

िैरहनी नगरपावलका, 

वचतिन 

१४ ३७७ बसन्त  ज्ञिाली 
हथ सा-२, 

कवपलिसु्त 
रामलाल ज्ञिाली घनश्याम ज्ञिाली 

िैरहनी नगरपावलका, 

वचतिन 

१५ २६९८ गंगालाल  शे्रष्ठ 
तीनपाटन-६, 

वसिुली 
काजीलाल शे्रष्ठ तेज बहादुर शे्रष्ठ वजरी नगरपावलका, दोलिा 

१६ २७६७ वशि प्रसाद न्य पाने 
ठोकपाग-२, 

वसिुपाल्चोक 
हेमनाथ न्य पाने देगनाथ न्य पाने 

च तारा सााँगाचोकगढी 

नगरपावलका, वसिुपाल्चोक 

१७ ७८४३ सुवमत कुमार  पटेल फेटा-२, बारा 
हरर नारायण प्रसाद 

कुमी 

बृजलाल राउत 

कुमी 
माडी नगरपावलका, वचतिन 

१८ ८३५१ सरोज  बेल्बासे 
खिल्जी-४, 

अघागिााँची 
खिमानन्द  बेल्बासे 

वतलकराम  

बेल्बासे 

महाङ्काल गााँउपावलका, 

लवलतपुर 

१९ १२३४ सवबना  लामा वमल्चे-६, काभे्र हस्त बहादुर घ्याबा मगर वसंग घ्याबा 
मण्डनदेउपुर नगरपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२० ६८० बवबता  थापा 
अयोध्यापुरी-५, 

वचतिन 
कृष्ण बहादुर थापा भीम बहादुर थापा 

बागमती गाउाँपावलका, 

लवलतपुर 

२१ ७२३४ वदनेश  पराजुली 
िावलङ्ग-९, 

स्याङ्जा 
बुखि सागर पराजुली नमा देि पराजुली 

इच्छाकामना गाउाँपावलका, 

वचतिन 

२२ १९२० ग रि  पाणे्ड 
कावलन्चोक-२, 

दोलिा 
मकर बहादुर पाणे्ड कणग बहादुर पाणे्ड 

मण्डनदेउपुर नगरपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२३ २५८ यम कुमार काकी 
िालाजोर-४, 

वसिुली 
चेत बहादुर काकी टंक बहादुर काकी 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप 

२४ ८१९५ वमि प्रसाद भण्डारी 
राजपानी-२, 

िोटाङ 
चुडामवण भण्डारी 

कृष्ण प्रसाद 

भण्डारी 

िानीिोला गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२५ २३४७ अजुगन  ढकाल 
पञ्चमूल-२, 

स्याङ्जा 
ईश्वरी प्रसाद ढकाल िडानन्द ढकाल 

इच्छाकामना गाउाँपावलका, 

वचतिन 

२६ ९६५ अवनता  प डेल 
जुठाप िा-९, 

पाल्पा 
कुलानन्द उपाध्याय तुलसीराम प डेल गल्छी गाउाँपावलका, धावदङ्ग 

२७ ५६०५ 
प्रवमला कुमारी 

फुयाल 

जलकन्या-२, 

वसिुली 
खिलानाथ फुयाल वललानाथ फुयाल 

भीमफेदी गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

२८ ६२०३ सुमन  िड्का पन ती-९, काभे्र राम बहादुर िड्का 
के्षि बहादुर 

िड्का 

भुमु्र गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२९ २२२८ हरर बहादुर एम.सी. 
बााँदीकोट-७, 

पु्यठान 
दल बहादुर महतारा गणेश महतारा 

च तारा सााँगाचोकगढी 

नगरपावलका, वसिुपाल्चोक 

३० ७५९८ अजुगन  ररमाल 
वमथुकरम-१, 

निलपरासी 
नरहरर ररमाल कुश्मािर ररमाल 

बागमती गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

३१ ४९५५ पे्रम नारायण थापा 
नारायणपुर-७, 

दाङ 
वनम बहादुर थापा कुल बहादुर थापा 

मण्डनदेउपुर नगरपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

३२ ६५७४ वलला नाथ धमला 
दुध ली-९, 

वसिुली 
नन्दलाल धमला छविलाल धमला 

मण्डनदेउपुर नगरपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 
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यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदिारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम वसफाररस गररएको कायागलय 
नाम, थर ठेगाना 

३३ २९६२ विपीन कुमार वसंह 
लक्ष्मीवनिास-२, 

धनुिा 
सुरज महतो म जे महतो 

च रंीदेउराली गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

३४ ८१९६ मेनुका देबी भट्टराई 
बुधबारे-३, 

झापा 
गोविन्द प्रसाद भट्टराई गजाधर भट्टराई 

वशिपुरी गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

३५ ४०६४ उपेन्द्र  वतवमखल्सना 
कुइका-९, 

अछाम 
पूणगिर वतवमखल्सना लछीराम जैसी 

तेमाल गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

३६ ८०६६ वशि बहादुर ििी चंुजा-८, पु्यठान ररम बहादुर ििी भोटमान ििी 
मेलम्ची नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

३७ १४६३ युबराज  ओली 
गरायला-३, 

रुकुम 
भादे ओली वभउराम ओली 

मेलम्ची नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

३८ ४९४६ 
प्रकाश कुमार 

न्य पाने 

तुमागिााँद-६, 

अछाम 
जनकलाल न्य पाने राम प्रसाद न्य पाने 

च रंीदेउराली गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

३९ ७९९० पे्रम प्रसाद जैसी 
भैरीकालीकाथु

म-९, दैलेि 
इन्द्र प्रसाद जैसी जयलाल जैसी 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप 

४० १४२५ रञ्जना  िनाल 
दुधराक्ष-३, 

रुपने्दही 
चुडामवण िनाल गुणिर िनाल 

भुमु्र गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

४१ २२७६ यज्ञबहादुर  बसे्नत 
कुनाथरी-२, 

सुिेत 
वपराम बहादुर बसे्नत जय बहादुर बसे्नत 

तारकेश्वर गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

४२ २७९९ झलक  लम्साल ग री-७, दैलेि नरेश लम्साल देउदत्त जैसी 
िवनयाबास गाउाँपावलका, 

धावदङ्ग 

४३ ६५९१ गंगा कुमारी सुबेदी 
रत्ननगर न.पा.-

३, वचतिन 

कृष्ण प्रसाद उपाध्याय 

सुबेदी 
धनपवत  उपाध्याय 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप 

४४ २६६ वडल्रीराम  लम्साल 
मे.न.पा.-६, 

झापा 
हरर प्रसाद लम्साल पे्रमलाल लम्साल 

च तारा सााँगाचोकगढी 

नगरपावलका, वसिुपाल्चोक 

४५ ४४९१ विशेि  अवधकारी 
मानपुर-८, 

दाङ 
बसन्तराज अवधकारी बलदेि अवधकारी 

जुगल गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

४६ ५९२८ इलन  राई 
जालपा-४, 

िोटाङ 
चन्द्रबहादुर राई राजधन राई 

विपुरासुन्दरी गाउाँपावलका, 

धावदङ्ग 

४७ ३८५६ राज बहादुर थापा 
ठााँटीकााँध-६, 

दैलेि 
विर बहादुर थापा तुला थापा 

मेलम्ची नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

४८ ३१५७ नवबन  बम 
घोडाघोडी-८, 

कैलाली 
हकग  बहादुर बम गगन बहादुर बम 

इन्द्रािती गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

४९ ५७३२ नन्दराम  वबष्ट झुला-७, रुकुम मैराम वबस्ट नरू वबस्ट 
सूयगगढी गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

५० २४ देि बहादुर िन्गाहा 
वमत्याल-१, 

पाल्पा 
बोम बहादुर िन्गाहा वलल बीर िन्गाहा 

उमाकुण्ड गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

५१ १४३५ तुल्सी राम अयागल अजै-४, गुल्मी बालुराम अयागल छविलाल अयागल 
तेमाल गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

५२ ५३४ पारस  भण्डारी 
इस्मारजस्थल-

१, गुल्मी 
भुिन भण्डारी प्रमानन्द भण्डारी 

सूयगगढी गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 
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(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदिारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम वसफाररस गररएको कायागलय 
नाम, थर ठेगाना 

५३ ८७३ विक्रम  ठकुरी 
ओराङ-१, 

दोलिा 
भि बहादुर ठकुरी 

चन्द्र बहादुर 

ठकुरी 

तामाकोशी गाउाँपावलका, 

दोलिा 

५४ ७९४६ मोहन  महतो 
बवदगिास-८, 

महोत्तरी 
राम िृक्ष महतो रामचन्द्र  महतो 

जुगल गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

५५ ७२६ सिगजीत कुमार झा 
बन टा-४, 

महोत्तरी 
इन्द्रकान्त झा बुखि नाथ झा 

च तारा सााँगाचोकगढी 

नगरपावलका, वसिुपाल्चोक 
 

 

अस्थायी सूची : 

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

१ २८८८ वटका राम बजगााँई गंगा राम जैसी मवन राम जैसी 

२ ६२५६ इन्द्र बहादुर थापा कुल बहादुर थापा शान्ता ब. थापा 

३ ३२६ वडल्रीराज लम्साल चन्द्रकान्त लम्साल तुल्सीराम उपाध्याय 

४ ७३३० युगचन्द्र  भट्टराई वदपकचन्द्र भट्टराई मोवतलाल भट्टराई 

५ २११ हररलाल  भुसाल भेिराज भुिाल मुमाराम भुिाल 

६ २७४८ मनोज  वतिारी महेश्वर वतिारी बल बहादुर वतिारी 

७ ८०८२ लक्ष्मीराज  जोशी गोकणग जोशी बदी जोशी 

८ ६६८२ सवचन  वगरी रामबहादुर वगरी नारायण वगरी 

९ ७७५९ यज्ञश्वर  ऐडी रामबहादुर ऐडी सुनामे ऐडी 

१० ७०६७ राम प्रसाद गजुरेल दशरथ  गजुरेल रेमनाथ  गजुरेल 

११ ४४३२ इश्वरी  के.सी. रण बहादुर ििी धन बहादुर ििी 

१२ ४६२२ हरर प्रसाद ररमाल पुणग प्रसाद ररमाल काशी राम जैसी 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                                                                               

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पि वमवत २०७९/०८/२१ गते वदनको १२:०० 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. १३६/०७९-८०, समसत: २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. २२९/०७७-७८ (मसहला), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), 

प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या २० (वबस) को वमवत 

२०७९/०७/१६ गते देखि २०७९/०७/१९ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ३१ (एकवतस) 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०८/१५ 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 ८०२६ भारती  वमश्र 
वकचनास-७, 

स्याङ्जा 
बालकृष्ण वमश्र मुरारी वमश्र 

बुढावनलकण्ठ नगरपावलका,  

काठमाण्ड  

२ ९४५ गररमा  वजम्बा योञ्जन 
िाल्टीङ्ग-५, 

काभे्रपलाञ्चोक 

वतलक वसंह 

वजम्बा 

प्रताप वसंह 

वजम्बा 

तेमाल गाउाँपावलका,  

काभे्रपलाञ्चोक 

३ ६७३४ सुवनता  के सी धन री-६, दाङ 
शमु्भ वसंह 

केसी 

लोक बहादुर 

केसी 

इच्छाकामना गाउाँपावलका,  

वचतिन 

४ ७३९५ सीता  न्य पाने 
प्रगवतनगर-७, 

निलपरासी 

वचन्तामवण 

न्य पाने 

भखिराम 

न्य पाने 

भरतपुर महानगरपावलका,  

वचतिन 

५ ६७९२ प्रवनशा  पन्त टीकापुर-६, कैलाली 
द्रोण कुमार 

पन्त 
बलभद्र पन्त 

वशिपुरी गाउाँपावलका,  

नुिाकोट 

६ २४८३ तारा  फुलारा पचनाली-३, डोटी 
धमग देि 

फुलारा 

लालमणी  

फुलारा 
माडी नगरपावलका,  वचतिन 

७ ७२५६ ममता  सुब्बा वतररङे्ग-८, झापा 
जगेन्द्र बहादुर 

वलमु्ब 

पूणग बहादुर 

वलमु्ब 

बागमती गाउाँपावलका,  

लवलतपुर 

८ १३०४ देि कुमारी नेपाल 
कुविने्ड-७, 

वसिुपाल्चोक 
बद्रीनाथ नेपाल भगीरथ नेपाल 

च तारा सााँगाचोकगढी 

नगरपावलका,  वसिुपाल्चोक 

९ ११४८ सृवष्ट  बराल 
वकसाननगर-१, 

महोत्तरी 

वशि शंकर 

बराल 
बद्रीनाथ बराल 

िैरहनी नगरपावलका,  

वचतिन 

१० ६७१८ लक्ष्मी  फुयााँल 
बेलकोटगढी-८, 

नुिाकोट 

तकग  प्रसाद 

गजुरेल 

सोम प्रसाद 

गजुरेल 
गजुरी गाउाँपावलका,  धावदङ्ग 

११ १३३९ मखन्दरा  प ड्याल िोलागङ-२, गोरिा 
वगरी प्रसाद 

प ड्याल 

विषु्ण प्रसाद 

प ड्याल 

मेलम्ची नगरपावलका,  

वसिुपाल्चोक 

१२ ४१३६ िेल कुमारी घती 
धुकोट रजस्थल-७, 

गुल्मी 

धन बहादुर 

घती 

वदल बहादुर 

घती 
वजरी नगरपावलका,  दोलिा 

१३ ३२९६ यमुना  चन्द 
कोटम ला-४, 

सल्यान 

वडल्री बहादुर 

चन्द 

दान बहादुर 

चन्द 

भीमफेदी गाउाँपावलका,  

मकिानपुर 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१४ ४११३ रावधका  वघवमरे घवमर-४, गुल्मी 
वभमकान्त  

वघवमरे 

कुलानन्द  

वघवमरे 

भोटेकोशी गाउाँपावलका,  

वसिुपाल्चोक 

१५ ४७४० विषु्ण  काकी कचल-५, पाल्पा 
लेि बहादुर 

काकी 

ओम बहादुर 

काकी 

जुगल गाउाँपावलका,  

वसिुपाल्चोक 

१६ ३८५४ बावलका  न्य पाने वतलेपाटा-३, दैलेि 
बेनी प्रसाद 

जैशी 
भागीराम जैशी 

िवनयाबास गाउाँपावलका,  

धावदङ्ग 

१७ ३६११ प्रवनशा  फुयाल 
जलकन्या-२, 

वसिुली 

खिलानाथ  

फुयाल 

वललानाथ  

फुयाल 

तारकेश्वर गाउाँपावलका,  

नुिाकोट 

१८ ३४२१ भबानी थापा के्षिी िोलागङ-४, गोरिा 
हेम बहादुर 

थापा 

जगतमान जंग 

थापा 

रामेछाप नगरपावलका,  

रामेछाप 

१९ २९५४ अन्जली  शे्रष्ठ िाले्ट-६, धावदङ 
वतलक बहादुर 

शे्रष्ठ 

छि बहादुर 

शे्रष्ठ 

सूयगगढी गाउाँपावलका,  

नुिाकोट 

२० ३३५ विना  ओझा भरतपुर-६, वचतिन 
बद्री नाथ 

ओझा 

सुकदेि  

ओझा 

िााँडादेिी गाउाँपावलका,  

रामेछाप 
 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ४५५४ राधा  बसे्नत िाम्तीभण्डार-१, रामेछाप यमत बहादुर बसे्नत 
वतलक बहादुर 

बसे्नत 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पि वमवत २०७९/०८/२१ गते वदनको १२:०० 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. १३७/०७९-८०, समसत: २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. २३०/०७७-७८ (आ.ज.), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), 

प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या १३ (तेह्र) को वमवत 

२०७९/०७/१६ गते देखि २०७९/०७/१९ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या २७ (सत्ताइस) 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०८/१५ 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 ४०७६ योगेश  शे्रष्ठ डाडााँिकग -३, दोलिा बृि बहादुर शे्रष्ठ 
कणग बहादुर 

शे्रष्ठ 

तामाकोशी गाउाँपावलका, 

दोलिा 

२ २२७३ सन्जय  शे्रष्ठ संिुिासभा-२, चैनपुर पिगत कुमार शे्रष्ठ 
भिानी प्रसाद 

शे्रष्ठ 

िैरहनी नगरपावलका, 

वचतिन 

३ ७७५९ यज्ञाश्वर  ऐडी 
चंिेली गा.पा.-३, 

हुम्रा 
रामबहादुर ऐडी सुनामे ऐडी 

बुढावनलकण्ठ 

नगरपावलका, काठमाण्ड  

४ ७३५९ सोमलाल  वसन्तान हेट डा-३, मकिानपुर महेश्वर  वसन्तान 
वसंगिीर  

वसन्तान 

च तारा सााँगाचोकगढी 

नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

५ २८१८ 
लवलत मान 

तामाङ 
म्यागङ-५, नुिाकोट 

सुकबहादुर 

तामाङ 

वसं हबहादुर 

तामाङ 

महाङ्काल गााँउपावलका, 

लवलतपुर 

६ ९६ 
वहराकाजी  

तामाङ 
सा. बोङथली-९, काभे्र काजी तामाङ 

जङ्गीलाल 

तामाङ 

च रंीदेउराली गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

७ ६७३७ जीतेन्द्र  वलमु्ब 
सािावदन-४, 

तापे्लजुङ 

सोम बहादुर 

वलमु्ब 
मानध्वोज वलमु्ब 

मररण गाउाँपावलका, 

वसिुली 

८ १२९९ रामचन्द्र  कुमर वसथौली-८, वसिुली राम प्रताप कुमर नथुनी कुमर 
मेलम्ची नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

९ ४४९२ 
चेत बहादुर 

पुबगछाने 
तीनपाटन-८, वसिुली वदल बहादुर मगर 

याम बहादुर 

मगर 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप 

१० ७२१० वटकाराम  राई नेपाग-२, िोटाङ थामशेर राई सरिोज राई 
भुमु्र गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

११ ६८८८ सनत शे्रष्ठ दारेचोक-३, वचतिन िड्ग कुमार शे्रष्ठ 
चेत नारायण 

शे्रष्ठ 

विपुरासुन्दरी गाउाँपावलका, 

धावदङ्ग 

१२ ५६७१ गंगाराम  मानिर पकरबास-३, रामेछाप 
भीम बहादुर 

मानिर 

गणेश बहादुर 

मानिर 

उमाकुण्ड गाउाँपावलका, 

रामेछाप 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१३ ५९३४ 
शैलेश वकरण राई 

चाखम्रङ्ग 

चयाखस्मटार-५, 

िोटाङ 
दान कुमार राई 

वसंह बहादुर 

राई 

कावलञ्चोक गाउाँपावलका, 

दोलिा 
 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पि वमवत २०७९/०८/२१ गते वदनको १२:०० 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. १३८/०७९-८०, समसत: २०७९/०८/१५ 

आयोगको सवज्ञापन नं. २३१/०७७-७८ (मधेसी), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, 

सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या ७ (सात) को वमवत २०७९/०७/१६ गते देखि 

२०७९/०७/१९ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या १५ (पन्ध्र) को वलखित परीक्षा र अन्तिागताग समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत 

२०७९/०८/१५ 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 ४६१६ 
वदलीप कुमार 

कुशिाहा 
सिैढिा-८, पसाग 

रामअवशि 

महतो कोइरी 

पराउ महतो 

कोइरी 

मण्डनदेउपुर नगरपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२ २५७४ सत्य नारायण दास 
िजुरी चन्हा-४, 

धनुिा 

राम बहादुर 

दास तत्मा 

राम दयाल दास 

तत्मा 

च रंीदेउराली गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

३ ३०४० कृष्ण कुमार साह 
लक्ष्मीपुर को.-४, 

सलागही 

महेन्द्र साह 

कलिार 

लिन साह 

कलिार 

च तारा सााँगाचोकगढी 

नगरपावलका, वसिुपाल्चोक 

४ १९०९ वहरालाल  कुशिाहा ग र-९, र तहट हररहर महतो दुलाचगन महतो 
मेलम्ची नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

५ ७९०५ अरुण राज साह कानु िीरगंज-१०, पसाग 
अमल प्रसाद 

साह कानु 

रामेश्वर प्रसाद 

साह कानु 

विपुरासुन्दरी गाउाँपावलका, 

धावदङ्ग 

६ ७३१९ पिन वकशोर कुमार पोिररया-४, पसाग 
भुिन प्रसाद 

कलिार 
ठग सा कलिार 

उमाकुण्ड गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

७ ४९०१ प्रभात  िणगिाल िीरगंज-३, पसाग 
अवनरुि 

प्रसाद बनगिाल 

कनै्हया लाल 

प्रसाद 

तामाकोशी गाउाँपावलका, 

दोलिा 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ २६०१ सन्तोि  ठाकुर िजुरगाछी-४, झापा श्री प्रसाद ठाकुर गगन लाल ठाकुर 

२ ५८५० राकेश कुमार यादि लक्ष्मीवनयााँ-३, महोत्तरी रामवकशोर यादि िुशी लाल यादि 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पि वमवत २०७९/०८/२१ गते वदनको १२:०० 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. १३९/०७९-८०, समसत: २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. २३२/०७७-७८ (दसलत), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), 

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

२०७९/०७/१६ गते देखि २०७९/०७/१९ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ५ (पााँच) को 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०८/१५ 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 ५३२८ चन्द्र बहादुर नेपाली 
नागे्र गगचे-५, 

काभे्रपलाञ्चोक 

गङ्गा बहादुर 

नेपाली 

राम बहादुर 

नेपाली 

मण्डनदेउपुर नगरपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२ ४९६७ पशुपवत  वबश्वकमाग 
सखििकग -११, 

अघागिााँची 

पे्रम बहादुर 

वबश्वकमाग 

चन्द्र बहादुर 

वबश्वकमाग 

मेलम्ची नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

३ ४९८८ वसजगना  पररयार 
पुकोटदह-५, 

गुल्मी 
हेरे दमाई भीमे दमाई 

च रंीदेउराली गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 
 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ६८८ अम्मर बहादुर वि.क. वतलेपाटा-१, दैलेि दले कामी नैने कामी 

 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पि वमवत २०७९/०८/२१ गते वदनको १२:०० 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. १४०/०७९-८०, समसत २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको विज्ञापन नं. २२८-२३२/०७७-७८ (िु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 २०७९/०८/१५ 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 ५८०२ पबन  राई िुला   

२ २८९६ राजन  प ड्याल िुला   

३ १८६६ वबकाश  िड्का िुला   

४ ७०९ विरेन्द्र  शमाग िुला   

५ ८१२८ जंगबहादुर  डागी िुला   

६ ७३६८ वबकास  भट्टराई िुला   

७ २८११ राजेश  पखण्डत िुला   

८ ७८७४ वटका बहादुर काकी िुला   

९ २८१४ प्रभा  काकी िुला   

१० ३५८७ मुकेश कुमार मण्डल िुला   

११ ५६७६ िासुदेि  िरेल िुला   

१२ ४५३१ नबराज  भण्डारी िुला   

१३ ३५६२ लेि राज भण्डारी िुला   

१४ ३७७ बसन्त  ज्ञिाली िुला   

१५ २६९८ गंगालाल  शे्रष्ठ िुला   

१६ २७६७ वशि प्रसाद न्य पाने िुला   

१७ ७८४३ सुवमत कुमार  पटेल िुला   

१८ ८३५१ सरोज  बेल्बासे िुला   

१९ १२३४ सवबना  लामा िुला   

२० ६८० बवबता  थापा िुला   

२१ ७२३४ वदनेश  पराजुली िुला   

२२ १९२० ग रि  पाणे्ड िुला   

२३ २५८ यम कुमार काकी िुला   

२४ ८१९५ वमि प्रसाद भण्डारी िुला   

२५ २३४७ अजुगन  ढकाल िुला   

२६ ९६५ अवनता  प डेल िुला   

२७ ५६०५ प्रवमला कुमारी फुयाल िुला   

२८ ६२०३ सुमन  िड्का िुला   

२९ २२२८ हरर बहादुर एम.सी. िुला   
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३० ७५९८ अजुगन  ररमाल िुला   

३१ ४९५५ पे्रम नारायण थापा िुला   

३२ ६५७४ वलला नाथ धमला िुला   

३३ २९६२ विपीन कुमार वसंह िुला   

३४ ८१९६ मेनुका देबी भट्टराई िुला   

३५ ४०६४ उपेन्द्र  वतवमखल्सना िुला   

३६ ८०६६ वशि बहादुर ििी िुला   

३७ १४६३ युबराज  ओली िुला   

३८ ४९४६ प्रकाश कुमार न्य पाने िुला   

३९ ७९९० पे्रम प्रसाद जैसी िुला   

४० १४२५ रञ्जना  िनाल िुला   

४१ २२७६ यज्ञबहादुर  बसे्नत िुला   

४२ २७९९ झलक  लम्साल िुला   

४३ ६५९१ गंगा कुमारी सुबेदी िुला   

४४ २६६ वडल्रीराम  लम्साल िुला   

४५ ४४९१ विशेि  अवधकारी िुला   

४६ ५९२८ इलन  राई िुला   

४७ ३८५६ राज बहादुर थापा िुला   

४८ ३१५७ नवबन  बम िुला   

४९ ५७३२ नन्दराम  वबष्ट िुला   

५० २४ देि बहादुर िन्गाहा िुला   

५१ ८०२६ भारती  वमश्र मवहला   

५२ ९४५ गररमा  वजम्बा योञ्जन मवहला   

५३ १४३५ तुल्सी राम अयागल िुला   

५४ ६७३४ सुवनता  के सी मवहला   

५५ ५३४ पारस  भण्डारी िुला   

५६ ८७३ विक्रम  ठकुरी िुला   

५७ ४०७६ योगेश  शे्रष्ठ आ.ज.   

५८ ४६१६ वदलीप कुमार कुशिाहा मधेसी   

५९ २२७३ सन्जय  शे्रष्ठ आ.ज.   

६० ७७५९ यज्ञाश्वर  ऐडी आ.ज.   

६१ ७९४६ मोहन  महतो िुला   

६२ ७३५९ सोमलाल  वसन्तान आ.ज.   

६३ ७२६ सिगजीत कुमार झा िुला   

६४ ७३९५ सीता  न्य पाने मवहला   

६५ ६७९२ प्रवनशा  पन्त मवहला   

६६ २८१८ लवलत मान तामाङ आ.ज.   

६७ २४८३ तारा  फुलारा मवहला   

६८ २५७४ सत्य नारायण दास मधेसी   
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६९ ७२५६ ममता  सुब्बा मवहला   

७० १३०४ देि कुमारी नेपाल मवहला   

७१ ११४८ सृवष्ट  बराल मवहला   

७२ ९६ वहराकाजी  तामाङ आ.ज.   

७३ ३०४० कृष्ण कुमार साह मधेसी   

७४ ६७१८ लक्ष्मी  फुयााँल मवहला   

७५ १३३९ मखन्दरा  प ड्याल मवहला   

७६ ४१३६ िेल कुमारी घती मवहला   

७७ १९०९ वहरालाल  कुशिाहा मधेसी   

७८ ६७३७ जीतेन्द्र  वलमु्ब आ.ज.   

७९ ३२९६ यमुना  चन्द मवहला   

८० ४११३ रावधका  वघवमरे मवहला   

८१ १२९९ रामचन्द्र  कुमर आ.ज.   

८२ ७९०५ अरुण राज साह कानु मधेसी   

८३ ४४९२ चेत बहादुर पुबगछाने आ.ज.   

८४ ७२१० वटकाराम  राई आ.ज.   

८५ ४७४० विषु्ण  काकी मवहला   

८६ ३८५४ बावलका  न्य पाने मवहला   

८७ ६८८८ सनत शे्रष्ठ आ.ज.   

८८ ३६११ प्रवनशा  फुयाल मवहला   

८९ ३४२१ भबानी थापा के्षिी मवहला   

९० २९५४ अन्जली  शे्रष्ठ मवहला   

९१ ३३५ विना  ओझा मवहला   

९२ ५६७१ गंगाराम  मानिर आ.ज.   

९३ ७३१९ पिन वकशोर कुमार मधेसी   

९४ ५९३४ शैलेश वकरण राई चाखम्रङ्ग आ.ज.   

९५ ४९०१ प्रभात  िणगिाल मधेसी   

९६ ५३२८ चन्द्र बहादुर नेपाली दवलत   

९७ ४९६७ पशुपवत  वबश्वकमाग दवलत   

९८ ४९८८ वसजगना  पररयार दवलत   

 

 
 

_____________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

__________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                

                                                                 

 


