
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 1 dWo] 3 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १७४/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१२ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६३/०७८-७९ (खुला), प्रदेश अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), कृवि सेिा, मत्स्य समूह, 

ना.प्रा.स. पदका लावग माग पद सङ््खया १ (एक) को वमवत २०७९/०८/१० गते वलइएको अन्तिागतागमा उपस्थथत 

उमे्मदिार सङ््खया ३ (तीन) को वलस्ित परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/१२ गतेको वनर्गयानुसार 

थथायी वनयुस्िको लावग वनम्न कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्ित 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 

१ ४१२ रेशम लाल ित्री िाफुिोला-६, सल्यान 
शेर बहादुर 

ित्री 
जङ््खगु ित्री 

भूमी ब्यिथथा तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 
 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ४३० रोशन  कडेल पटेिाग सुगौली-२, पसाग सूयग प्रसाद कडेल तुलसी प्रसाद कडेल 
 

अस्थायी सूची : 

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

१ १२६ यज्ञ बहादुर िड्का नर बहादुर िड्का मनवबर  िड्का 

२ २४१ सुवजत कुमार यादि जय प्रकाश कापर राम आवशस कापर 

 

 

_________________ 

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 वलस्ित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सस्म्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्ित 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. १७५/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१२ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६४/०७८-७९ (मसहला), प्रदेश अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), कृवि सेिा, मत्स्य समूह, 

ना.प्रा.स. पदका लावग माग पद सङ््खया १ (एक) को वमवत २०७९/०८/१० गते वलइएको अन्तिागतागमा उपस्थथत 

उमे्मदिार सङ््खया ३ (तीन) को वलस्ित परीक्षा र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/१२ गतेको वनर्गयानुसार 

थथायी वनयुस्िको लावग वनम्न कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्ित 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 

१ ३१४ तुल्सी  वजरेल जुगु-९, दोलिा सन्तोि कुमार वजरेल धन बहादुर वजरेल 
भूमी ब्यिथथा तथा कृिी 

सहकारी मन्त्रालय 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ ३४ वदया  उपाध्याय वत्रपुरासुन्दरी-१, डोल्पा वनमगल प्रसाद उपाध्याय बाल कृष्ण उपाध्याय 

 

 

 

_________________ 

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 वलस्ित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सस्म्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्ित 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. १७५/०७९-८०, समसत २०७९/०९/१२ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६३-५६४/०७८-७९ (िुला/समािेशी), प्रदेश अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), कृवि सेिा, 

मत्स्य समूह, ना.प्रा.स. पदका थथायी वनयुिीको लावग वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको 

आधारमा वमवत २०७९/०९/१२ गतेको वनर्गयानुसार देहाय बमोवजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्ित 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 

१ ४१२ रेशम लाल ित्री िुला   

२ ३१४ तुल्सी  वजरेल मवहला   

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ ौँ) 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ ौँ) 

                                

                                                                 

 


