
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १६९/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/११ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५५९/०७८-७९ (खुला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), कृवि सेिा, 

भेटेररनरी/ला.पोडे.डे. समूह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदका लावग माग पद सङ्या २९ (उनान्तन्तस) को वमवत 

२०७९/०८/०८ गते देन्ति २०७९/०८/०९ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपन्तस्थत उमे्मदिार सङ्या २२ (बाइस) को 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/११ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुन्तिको लावग वनम्न 

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

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 

ससफाररस 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय 
नाम, थर ठेगाना 

१ २५२ बसन्त  बसे्नत 
विदुर-७, 

नुिाकोट 

गङ्गा बहादुर 

बसे्नत 

धनबहादुर 

बसे्नत 
ला.पो.डे.डे. 

भूमी ब्यिस्था तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 

२ ११२० अवमत कुमार राय 
धनुिाधाम-२, 

धनुिा 

वबनय कुमार 

राय अमात 

वबलु्ट  राय 

अमात 
ला.पो.डे.डे. 

भूमी ब्यिस्था तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 

३ १६९६ मनोज प्रसाद गौतम 
वनजगढ-५, 

बारा 

विषु्णप्रसाद 

गौतम 

वलला नाथ 

गौतम 
भेटेररनरी 

सुनकोशी गाउँपावलका,  

वसिुली  

४ २९७० करन  बोहरा 
केदारसँु्-५, 

बझाङ्ग 
धनजीत बोहरा 

विरजीत 

बोहरा 
ला.पो.डे.डे. 

भूमी ब्यिस्था तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 

५ ५९३ गौरीशंकर  जोशी 
पौिागढी-७, 

बझाङ्ग 

नारायण दत्त 

जोशी 

नन्दराम 

जोशी 
ला.पो.डे.डे. 

भूमी ब्यिस्था तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 

६ २८६७ टेक बहादुर सुनुिार 
महादेिडाँडा-

७, वसिुली 

वललबहादुर 

सुनुिार 

सोम बहादुर 

सुनुिार 
भेटेररनरी 

भूमी ब्यिस्था तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 

७ २६९१ बम बहादुर वसंह 
डाँडाफया-८, 

हुम्ला 
धोज वसंह धन वसंह ला.पो.डे.डे. 

माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

८ १६०५ धन राज ऐडी 
दामाग-७, 

हुम्ला 
धन वजत ऐडी जंगबीर ऐडी ला.पो.डे.डे. 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप  

९ १०४१ याम बहादुर पुन मगर 
चौरजहारी-

१०, रुकुम 

वडल बहादुर 

पुन 

टोप बहादुर 

पुन 
ला.पो.डे.डे. 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप  

१० ५९६ अजुगन  िड्का 
भेरी-२, 

जाजरकोट 

सिगवजत 

िड्का 

महािीर 

िड्का 
ला.पो.डे.डे. 

गोकुलगंगा 

गाउँपावलका, रामेछाप 

११ ८२० दीपक  चौधरी 
बगही-३, 

रौतहट 

लक्ष्मी नारायण 

प्रसाद चौधरी 
वशि चौधरी ला.पो.डे.डे. 

विगु गाउँपावलका, 

दोलिा  

१२ २१२ चन्द्र बहादुर रोकाय 
कल्याण-८, 

सुिेत 

शेर बहादुर 

रोकाय 

तुल्सीराम  

रोकाय 
ला.पो.डे.डे. 

दोरम्बा शैलुङ 

गाउँपावलका, रामेछाप 

१३ २६६० प्रकाश  शमाग 
नारायण-३, 

दैलेि 

तप प्रसाद 

शमाग 

बालाराम  

शमाग 
भेटेररनरी 

दवक्षणकाली  

नगरपावलका, काठमाडौ ं
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यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम 
बाजेको 

नाम 

ससफाररस 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय 
नाम, थर ठेगाना 

१४ ४७४९ पुरन बहादुर चदारा 
धमेना-४, 

बझाङ्ग 

रामबहादुर 

चदारा 
जोगी चदारा भेटेररनरी 

भूमी ब्यिस्था तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 

१५ ४६२ कृष्ण िहादुर राना 
जरायोटार-९, 

वसिुली 

पे्रमबहादुर 

राना 

चन्द्र बहादुर 

राना 
भेटेररनरी 

सुनकोशी गाउँपावलका,  

वसिुली  

१६ १०५० जगवदश  ओली 

सानीभेरी-३, 

रुकुम(पविम 

भाग) 

नरबहादुर 

ओली 

बहादुर 

ओली 
भेटेररनरी 

गल्छी गाउँपावलका,  

धावदङ 

१७ १२३३ वजतबहादुर  यादि 
भगितीपुर-४, 

सलागही 

भागनरायण 

राय 

सहदेि 

यादि 
भेटेररनरी 

माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

१८ २४९१ भागरथी  काकी रीम-८, िैतडी 
जगन्नाथ  

काकी 

ठगुिा  

काकी 
ला.पो.डे.डे. 

नौकुण्ड गाउँपावलका,  

रसुिा 

१९ ११९ शोभानन्द कुमार महतो 
लहान-२०, 

वसरहा 
वसंहेश्वर महतो बेचु महतो ला.पो.डे.डे. 

वलिु तामाकोशी 

गाउँपावलका, रामेछाप 

२० २२४० हकग  बहादुर कुडमाल 
बोगटान-१, 

डोटी 

िडग वसंह 

कुडमाल 

देि वसंह 

कुडमाल 
भेटेररनरी 

हेलमु्ब गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक  

२१ २१८० सुजना  राई 
नेचासल्यान-

५, सोलुिुमु्ब 
िीर धन राई 

वजतुलाल 

राई 
भेटेररनरी 

नौकुण्ड गाउँपावलका,  

रसुिा 

२२ ३४४ कल्पना  शमाग 
गुलररया-५, 

बवदगया 

नारायण प्रसाद 

शमाग 

कवबराम 

पाध्याय 
भेटेररनरी 

विगु गाउँपावलका, 

दोलिा  
 

अस्थायी सूची : 

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

१ १७६९ लोकेन्द्र बहादुर बुढा बलरूप बुढा सजगने बुढा 

२ १७७० वनमगल कुमार राना कृष्ण बहादुर राना गोपाल राना 

३ ७४२ यज्ञ बहादुर िड्का नर बहादुर िड्का मनवबर िड्का 

४ ४३३७ लक्ष्मण पौडेल तुलाराम जैसी गंगाराम जैसी 

५ २९१ प्रकाश वसंह धामी पदम वसंह धामी हरवजत धामी 

६ ४१८५ बल बहादुर ओली मोवतरामे ओली वतले ओली 

७ ३८२० वकरन वसह धामी तोमर वसह धामी नन्दा वसह धामी 

८ १३१ वशि कुमार साह घुरन साहु िोएलाल साहु 

९ ७० एकदेि आचायग बद्रीप्रसाद आचायग हररप्रसाद आचायग 
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क्र.स. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१० ३१८४ वमथलेश कुमार यादि वकसुन देि यादि जगवदश यादि 

११ ५५६ अवनश पोिरेल लोकनाथ पहाडी वहरलाल पहाडी 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

                                                                                               

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०९/१८ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलन्तित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सन्तम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तित 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. १७०/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/११ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६०/०७८-७९ (मसहला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), कृवि 

सेिा, भेटेररनरी/ला.पोडे.डे. समूह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदका लावग माग पद सङ्या १० (दश) को वमवत 

२०७९/०८/०८ गते देन्ति २०७९/०८/०९ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपन्तस्थत उमे्मदिार सङ्या १३ (तेह्र) को 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/११ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुन्तिको लावग वनम्न 

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

 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 
 

यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ १५७४ सुचना  काकी 
कमलामाई-११, 

वसिुली 

राजु कुमार 

काकी 

वचत्र बहादुर 

काकी 
भेटेररनरी 

भूमी ब्यिस्था तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 

२ ३५३१ िीमा  वबष्ट 
नुिाकोट-९, 

रुकुम 

अवतराम 

विष्ट 

तबीराम 

विष्ट 
भेटेररनरी 

माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

३ ५०८६ 
वदलमाया  पुन 

मगर 

सानीभेरी-२, 

रुकुम(पविम 

भाग) 

मान 

बहादुर पुन 
तुलबीर  पुन ला.पो.डे.डे. 

भूमी ब्यिस्था तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 

४ २१३५ सपना  नेगी 
वगम्दी-४, 

लवलतपुर 

सुन्दर वसंह 

नेगी 

पदम 

बहादुर नेगी 
भेटेररनरी 

मेलुङ गाउँपावलका, 

दोलिा 

५ ३४७ वमनकला  पोखे्रल 
वझमरुक-३, 

पु्यठान 

गोपाल 

प्रसाद 

पोखे्रल 

वचनु्त 

उपाध्याय 
भेटेररनरी 

सुनकोशी गाउँपावलका,  

वसिुली  

६ २०८६ सुवबना  ढकाल 
रामेछाप-३, 

रामेछाप 

यत्नप्रसाद 

ढकाल 

बालकृष्ण 

ढकाल 
भेटेररनरी 

विगु गाउँपावलका, 

दोलिा  

७ ५०६३ अमृता  दमाई द्वारी-१, दैलेि नुने्न दमाई जैविरे दमाई ला.पो.डे.डे. 
माडी नगरपावलका, 

वचतिन 

८ ९५ वनमगला  चौधरी 
वत्रयुगा-१६, 

उदयपुर 

सत्यनाराय

ण चौधरी 

पाचुदास 

चौधरी 
भेटेररनरी 

गंगाजमुना गाउँपावलका,  

धावदङ 
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यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  बाबुको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

९ १९०२ हेम कुमारी वसंह दुलु्ल-८, दैलेि 

नरेन्द्र 

बहादुर 

वसंह 

शन्तिरूप 

वसंह 
ला.पो.डे.डे. 

विगु गाउँपावलका, 

दोलिा  

१० २१६ 
ईन्द्रा कुमारी 

उपाध्याय 

उत्तरगंगा-९, 

सुिेत 

अविधर 

उपाध्याय 

लीलाराम 

उपाध्याय 
ला.पो.डे.डे. 

रामेछाप नगरपावलका, 

रामेछाप  

 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०९/१८ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलन्तित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सन्तम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तित 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. १७१/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/११ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६१/०७८-७९ (आ.ज.), प्रदेश अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), कृवि सेिा, 

भेटेररनरी/ला.पोडे.डे. समूह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को वमवत 

२०७९/०८/०८ गते देन्ति २०७९/०८/०९ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपन्तस्थत उमे्मदिार सङ्या ७ (सात) को 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/११ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुन्तिको लावग वनम्न 

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

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको 

नाम 
बाजेको नाम 

ससफाररस 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ ४९३ शुवसल  राना 
सहलकोट-९, 

पाल्पा 
नर राम राना 

नर बहादुर 

राना 
ला.पो.डे.डे. 

भूमी ब्यिस्था तथा 

कृिी सहकारी 

मन्त्रालय 
 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ९५८ राज  तामाङ हगाम-९, वसिुपाल्चोक सुक राम तामाङ 
सोम बहादुर 

तामाङ 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०९/१८ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलन्तित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सन्तम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तित 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. १७२/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/११ 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६२/०७८-७९ (मधेसी), प्रदेश अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), कृवि सेिा, 

भेटेररनरी/ला.पोडे.डे. समूह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को वमवत 

२०७९/०८/०८ गते देन्ति २०७९/०८/०९ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपन्तस्थत उमे्मदिार सङ्या ६ (छ) को 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/११ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुन्तिको लावग वनम्न 

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

 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको 

नाम 
बाजेको नाम 

ससफाररस 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ २२११ 
वदनेश प्रसाद 

कुशिाहा 
फेटा-१, बारा 

केशोर 

महतो 

कोइरी 

मुिा महतो 

कोइरी 
ला.पो.डे.डे.  

भूमी ब्यिस्था तथा 

कृिी सहकारी 

मन्त्रालय 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ १४१९ राज देि यादि हथौसँा-६, कवपलिसु्त राम शुभग अवहर दुबई अवहर 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

 

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०९/१८ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलन्तित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सन्तम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तित 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. १७३/०७९-८०, समसत २०७९/०९/११ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५५९-५६२/०७८-७९ (िुला/समािेशी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह 

(प्राविवधक), कृवि सेिा, भेटेररनरी/ला.पोडे.डे. समूह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदका स्थायी वनयुिीको लावग 

वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा वमवत २०७९/०९/११ गतेको वनणगयानुसार 

देहाय बमोवजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बन्तित सबैको जानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ ॰ 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची : 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 
छन ट भएका  

खुला/समावेशी समूह 
छन टं समूह कैसफयत 

१ २५२ बसन्त  बसे्नत िुला ला.पो.डे.डे.   

२ ११२० अवमत कुमार राय िुला ला.पो.डे.डे.   

३ १६९६ मनोज प्रसाद गौतम िुला भेटेररनरी   

४ २९७० करन  बोहरा िुला ला.पो.डे.डे.   

५ ५९३ गौरीशंकर  जोशी िुला ला.पो.डे.डे.   

६ २८६७ टेक बहादुर सुनुिार िुला भेटेररनरी   

७ २६९१ बम बहादुर वसंह िुला ला.पो.डे.डे.   

८ १६०५ धन राज ऐडी िुला ला.पो.डे.डे.   

९ १०४१ याम बहादुर पुन मगर िुला ला.पो.डे.डे.   

१० ५९६ अजुगन  िड्का िुला ला.पो.डे.डे.   

११ ८२० दीपक  चौधरी िुला ला.पो.डे.डे.   

१२ २१२ चन्द्र बहादुर रोकाय िुला ला.पो.डे.डे.   

१३ २६६० प्रकाश  शमाग िुला भेटेररनरी   

१४ ४७४९ पुरन बहादुर चदारा िुला भेटेररनरी   

१५ ४६२ कृष्ण िहादुर राना िुला भेटेररनरी   

१६ १०५० जगवदश  ओली िुला भेटेररनरी   

१७ २२११ वदनेश प्रसाद कुशिाहा मधेसी ला.पो.डे.डे.   

१८ १५७४ सुचना  काकी मवहला भेटेररनरी   

१९ १२३३ वजतबहादुर  यादि िुला भेटेररनरी   

२० २४९१ भागरथी  काकी िुला ला.पो.डे.डे.   

२१ ३५३१ िीमा  वबष्ट मवहला भेटेररनरी   

२२ ११९ शोभानन्द कुमार महतो िुला ला.पो.डे.डे.   

२३ २२४० हकग  बहादुर कुडमाल िुला भेटेररनरी   

२४ २१८० सुजना  राई िुला भेटेररनरी   

२५ ३४४ कल्पना  शमाग िुला भेटेररनरी   



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 
छन ट भएका  

खुला/समावेशी समूह 
छन टं समूह कैसफयत 

२६ ४९३ शुवसल  राना आ.ज. ला.पो.डे.डे.   

२७ ५०८६ वदलमाया  पुन मगर मवहला ला.पो.डे.डे.   

२८ २१३५ सपना  नेगी मवहला भेटेररनरी   

२९ ३४७ वमनकला  पोखे्रल मवहला भेटेररनरी   

३० २०८६ सुवबना  ढकाल मवहला भेटेररनरी   

३१ ५०६३ अमृता  दमाई मवहला ला.पो.डे.डे.   

३२ ९५ वनमगला  चौधरी मवहला भेटेररनरी   

३३ १९०२ हेम कुमारी वसंह मवहला ला.पो.डे.डे.   

३४ २१६ ईन्द्रा कुमारी उपाध्याय मवहला ला.पो.डे.डे.   

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

                                

                                                                 

 


