
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १८२/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१३ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६७/०७८-७९ (खुला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पदका लावग माग पद सङ्या ५१ (एकाउन्न) को वमवत २०७९/०८/१० गते देखि 

२०७९/०८/१४ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ४४ (चिावलस) को वलखित परीक्षा र 

अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको 

प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/१३ 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 

१ २९७ मङ्गली  ठगुन्ना 
नौगाड-२, 

दाचुगला 
गगनवसिंह ठगुन्ना 

नारायण वसिंह 

ठगुन्ना 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती 

प्रदेश 

२ ७ शालु कुमारी पिंवडत 
माधि नारायण-

४, रौतहट 
लालबाबु पखित 

विररचन 

पखित 

बेनीघाटरोराङ 

गाउँपावलका,धावदङ 

३ ९४१ सररता कुमारी वबष्ट 
कुमालगाउँ-६, 

कावलकोट 
टक्का विष्ट नन्दराम विष्ट 

बाह्रवबसे नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक  

४ २८४ शवमगला  कुिं िर 
सखििकग -६, 

अघागिाँची 
कणग बहादुर कँुिर 

कृष्ण बहादुर 

कँुिर 

गिंगा जमुना गाउँपावलका, 

धावदङ 

५ १७४९ मञ्जु  थारू 
बाँसगढी-४, 

बवदगया 
वशरपाल  थारू सुकै  थारू 

गिंगा जमुना गाउँपावलका, 

धावदङ 

६ ४६७१ सुना कुमारी धामी 
केदारसँु्-६, 

बझाङ्ग 
िीर बहादुर धामी राम धामी 

बाह्रवबसे नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक  

७ ४८६८ सिंझना  नेपाली 
पू्यठान-१६, 

पू्यठान 
इन्द्र बहादुर साकी 

टुक बहादुर 

साकी 

चौरीदेउराली गाउँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोकपलाञ्चोक 

८ २६१२ वप्रवत  िड्का 
िोलागाउँ-६, 

रुकुम 
रुपलाल िड्का कालु िड्का 

म्यागङ गाउँपावलका,  

नुिाकोट  

९ २६२१ वनमगला  कठररया 
कैलारी-८, 

कैलाली 
मिंगल राम कठररया 

भजोरा  

कठररया 

गिंगा जमुना गाउँपावलका, 

धावदङ 

१० ३३०४ वगता  धामी 
भीमदत्त-३, 

कन्चनपुर 
लालबहादुर धामी राइभान धामी 

गिंगा जमुना गाउँपावलका, 

धावदङ 

११ १४२० प्रशिंसा  मानिर 
पोिरा-१२, 

कास्की 
कृष्णराम मानिर 

रुद्रबहादुर 

मानिर 

ज्वालामुिी गाउँपावलका, 

धावदङ 

१२ १३३२ अखिता  काकी 
सूयगपाल-५, 

लमजुङ 
वबषु्ण बहादुर काकी 

कृष्ण बहादुर 

काकी 

ज्वालामुिी गाउँपावलका, 

धावदङ 

१३ २५०४ मेनका  रािल 
मिंगलसेन-९, 

अछाम 
झुलेन्द्र रािल 

रूपवसिंह 

रािल 

नेत्रािती डब्जोङ 

गाउँपावलका, धावदङ 
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यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१४ २०५५ प्रगती  शमाग कुश्मा-५, पिगत सोमवनवध रेग्मी 
मोहनप्रसाद 

रेग्मी 

नेत्रािती डब्जोङ 

गाउँपावलका, धावदङ 

१५ १२९२ वपिंकी कुमारी यादि 
जयनगर-४, 

रौतहट 
उपेन्द्र राय यादि 

लक्ष्मी राय 

यादि 

सुनकोसी गाउँपावलका, 

वसिुली 

१६ २४०३ अन्जना  राजििंशी 
भावथगछ-३, 

मोरङ्ग 

भीमबहादुर 

राजििंशी 

सेबकलाल 

राजििंशी 

हररहरपुरगढी  गाउँपावलका, 

वसिुली 

१७ १६२५ रिं जु कुमारी चौधरी 
वसतापुर-२, 

सप्तरी 
भुलाई चौधरी बन्हु चौधरी 

म्यागङ गाउँपावलका,  

नुिाकोट  

१८ ६२१४ उवमगला  लावमछाने 
छते्रश्वरी-१, 

सल्यान 

रमेश कुमार 

लावमछाने 

गोिधगन 

लावमछाने 

चौरीदेउराली गाउँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोकपलाञ्चोक 

१९ ३०७६ कमला  वि.क. 
वशिराज-५, 

कवपलिसु्त 
लालबहादुर कामी भीमे कामी 

वलसिंिु पािर गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

२० २७१९ रेिा  शाही 
वसमकोट-७, 

हुम्रा 
रामराज शाही 

बलबहादुर 

शाही 

गोकुल गिंगा गाउँपावलका, 

रामेछाप 

२१ २७३७ सम्झना  काफे्ल 
अजुगनचौपारी-३, 

स्ाङ्जा 
धमगदत्त काफे्ल महेश्वर काफे्ल 

चौरीदेउराली गाउँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोकपलाञ्चोक 

२२ २५३० प्रवमसा  ओली 
थलारा-३, 

बझाङ्ग 
मीनबहादुर ओली वगरी ओली 

चौरीदेउराली गाउँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोकपलाञ्चोक 

२३ ३२६१ आशा कुमारी यादि 
कन्चनरुप-१०, 

सप्तरी 
चन्द्रनारायण यादि 

झबर मररक 

यादि 

बलेफी गाउँपावलका,  

वसिुपाल्चोक 

२४ ८२० कविता  किं डेल 
भरतपुर-५, 

वचतिन 
वडलाराम किं डेल 

दीघगबहादुर 

किं डेल 

हेलमु्ब गाउँपावलका,  

वसिुपाल्चोक 

२५ ४६४८ यमुना  वगरी 
विजयश्वरी-४, 

रुकुम 
अमृत वगरी कणग वगरी 

बलेफी गाउँपावलका,  

वसिुपाल्चोक 

२६ २६२८ अवनता  बुढाथोकी 
सानीभेरी-७, 

रुकुम 
नर बहादुर बुढा 

वतलक बहादुर 

बुढा 

दोरम्बा शैलुङ गाउँपावलका,  

रामेछाप 

२७ ६०६५ आरती  जोशी 
भीमदत्त-१०, 

कन्चनपुर 
गणेशदत्त जोशी 

लक्ष्मीदत्त 

जोशी 
वलिु गाउँपावलका, रामेछाप 

२८ २७४४ कृती कुमारी साह 
जनकपुर-४, 

धनुषा 
विजय कुमार साह जगन्नाथ साह बैतेश्वर गाउँपावलका , दोलिा 

२९ ६२२० अन्जु कुमारी यादि 
क्षीरेश्वरनाथ-१, 

धनुषा 
बेचन यादि डोमा यादि वलिु गाउँपावलका, रामेछाप 

३० ३१३५ आशा  यादि 
राजविराज-१२, 

सप्तरी 
मही नारायण यादि फकीर यादि मेलुङ गाउँपावलका, दोलिा 

३१ १६४ अन्जु  िड्का 
वत्रिेणी-९, 

रुकुम 
झुपी लाल िड्का 

बल बहादुर 

िड्का 

गोकुल गिंगा गाउँपावलका, 

रामेछाप 

३२ ८१७ यशोदा  चावलसे 
जगतपुर-१, 

वचतिन 
विर प्रसाद चावलसे 

भुिानी शिंकर 

चावलसे 

गोकुल गिंगा गाउँपावलका, 

रामेछाप 

३३ ११६० चादनी  जोशी 
जयपृथ्वी-१०, 

बझाङ्ग 
हररलाल जोशी बने जोशी 

जुगल गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 
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यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

३४ ८३३० अप्सरा  िड्का 
तामाकोशी-५, 

दोलिा 

झनक बहादुर 

िड्का 

रण बहादुर 

िड्का 
मेलुङ गाउँपावलका, दोलिा 

३५ २१० ममता  यादि 
लहान-४, 

वसरहा 
राम अवधन यादि सताई यादि विगु गाउँपावलका, दोलिा 

३६ ३२२० चेतना  ओली 
सानीभेरी-८, 

रुकुम 
कलीराम ओली देउिान ओली विगु गाउँपावलका, दोलिा 

३७ १७२३ 
वनमगला कुमारी 

वि.क. 

वशिालय-८, 

जाजरकोट 
रिंग बहादुर वि.क. गोरे  ताउले 

दोरम्बा शैलुङ गाउँपावलका,  

रामेछाप 

३८ ३११९ पुजा  साउद 
भीमदत्त-१०, 

कन्चनपुर 
चन्द्र वसह साउद 

जोगा वसह 

साउद 

दोरम्बा शैलुङ गाउँपावलका,  

रामेछाप 

३९ ७८ पुनम कुमारी यादि 
बौधीमाई-५, 

रौतहट 
उपेन्द्र राय यादि 

लक्ष्मण राय 

यादि 
विगु गाउँपावलका, दोलिा 

४० ११७१ लवलता  साह 
मयनाकडेरी-६, 

सप्तरी 
जलकृष्ण साह लक्ष्मी साह 

वलसिंिु पािर गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

४१ ४१७५ उपमा  वनरौला 
कमलामाई-११, 

वसिुली 
कृष्ण प्रसाद वनरौला 

रामप्रसाद 

वनरौला 

जुगल गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

४२ १३८८ सविता  बोहरा 
रुदे्रश्वर-३, 

िैतडी 
राजेन्द्र वसिंह बोहरा बहादुर बोहरा 

वलसिंिु पािर गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

४३ ४४५९ रन्जना  पौडेल 
लालिन्दी-१, 

सलागही 
वलला प्रसाद पौडेल 

गौरीशिंकर  

पौडेल 
विगु गाउँपावलका, दोलिा 

४४ ७६२८ भािना  ठगुन्ना वसप्टी-९, दाचुगला प्रताप वसिंह ठगुन्ना मने्क ठगुन्ना विगु गाउँपावलका, दोलिा 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

                                                                                           

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०९/१९ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट 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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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १८३/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१३ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६८/०७८-७९ (मसहला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पदका लावग माग पद सङ्या १७ (सत्र) को वमवत २०७९/०८/१० गते देखि 

२०७९/०८/१४ 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 २०७९/०९/१३ 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 

१ ८४७ वडलसा कुमारी डाँगी गिंगादेि-५, रोल्पा खिमलाल डाँगी मवणराम डाँगी 
गिंगा जमुना 

गाउँपावलका, धावदङ 

२ ११७६ रोवजना  लामा 
रोशी-९, 

काभे्रपलाञ्चोक 
पेमा लामा 

पासाङ दि 

लामा 

चौरीदेउराली 

गाउँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोकपलाञ्चोक 

३ ३८१४ अनुसा  मगर 
टाखिन्दु-४, 

सोलुिुमु्ब 
रामबहादुर मगर 

अम्बर बहादुर 

मगर 

बाह्रवबसे नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक  

४ २५५८ 
अवभलाषा कुमारी 

महतो 
बटेश्वर-२, धनुषा जगदीश कुमार राजेश्वर महतो 

ज्वालामुिी 

गाउँपावलका, धावदङ 

५ १४ रेणुमाया  दोङ 
बासँिकग -६, 

वसिुपाल्चोक 
िीरवसिंह दोङ नुबुग दोङ 

बलेफी गाउँपावलका,  

वसिुपाल्चोक 

६ ७९८ 
रेिा कुमारी गोधवनया 

थारू 
वत्रयुगा-७, उदयपुर दुगागनन्द चौधरी 

सगमलाल 

चौधरी 

गोकुल गिंगा 

गाउँपावलका, रामेछाप 

७ ३९५८ सवबता  यादि कचोिाग-१, बारा मोहन राय यादि 
टेकमान राय 

यादि 

नेत्रािती डब्जोङ 

गाउँपावलका, धावदङ 

८ ६५४३ करीना  डाँगी 
शाखन्तनगर-४, 

दाङ 
रघुिीर डाँगी 

पलबहादुर 

डाँगी 

बैतेश्वर गाउँपावलका , 

दोलिा 

९ ४२७८ अखिता  गुरुङ 

बारपाक 

सुलीकोट-७, 

गोरिा 

भविन गुरुङ 
वसताराम 

गुरुङ 

म्यागङ गाउँपावलका,  

नुिाकोट  

१० ३२०४ िुश्बु  कुमारी 
बरहथिा-१२, 

सलागही 

सुरेश नारायण 

राय 

राम सेिक 

राय 

जुगल गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

११ ३७५ भािना  राना 
माथागढी-७, 

पाल्पा 

भीमराज 

रानामगर 

कणगबहादुर 

राना 

वलिु गाउँपावलका, 

रामेछाप 

१२ ३७३ युमाया  पुन कुहु-८, म्याग्दी गमप्रसाद पुन गिंगालाल पुन 

वलसिंिु पािर 

गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 



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 ४४८८ कोवपला कुमारी यादि पातो-७, सप्तरी 
बचे्चश्वर प्रसाद 

यादि 

नन्द लाल 

यादि 

मेलुङ गाउँपावलका, 

दोलिा 
 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०९/१९ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट 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. १८४/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१३ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६९/०७८-७९ (आ.ज.), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पदका लावग माग पद सङ्या १३ (तेह्र) को वमवत २०७९/०८/१० गते देखि 

२०७९/०८/१४ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या १४ (चौध) को वलखित परीक्षा र 

अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको 

प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/१३ 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 ३७८१ रवबना  शे्रष्ठ 
बरभञ्ञ् याङ-२, 

तनहँु 
रामकुमार शे्रष्ठ गोरे शे्रष्ठ 

गिंगा जमुना 

गाउँपावलका, धावदङ 

२ ३६४४ 
पािगती कुमारी 

ताजपुररया 
दिेशा-२, मोरङ्ग 

जङ्गबहादुर 

ताजपुररया 
वभन्का ताजपुररया 

बाह्रवबसे नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक  

३ २६६४ रेिा  चौधरी 
धनगढी-७, 

कैलाली 

िुवसराम 

चौधरी 
वजतबहादुर चौधरी 

चौरीदेउराली 

गाउँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोकपलाञ्चोक 

४ ६५६७ मवनषा  पुनमगर ह्वामा-९, रोल्पा 
तुल बहादुर 

पुन 
िटक बहादुर पुन 

म्यागङ गाउँपावलका,  

नुिाकोट  

५ ९९५ चुनी सरा राना अचगले-६, पाल्पा वदलमान राना केशरवसिंह राना 
विगु गाउँपावलका, 

दोलिा 

६ ३६३१ ररना  लामा 
सावपङ-९, 

काभे्रपलाञ्चोक 

गणेश बहादुर 

लामा 
गोरिबहादुर लामा 

वलसिंिु पािर 

गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

७ ६०७१ सररता  वलमु्ब छथर-२, तेह्रथुम 
बुखिमान 

वलमु्ब 
टेकबहादुर वलमु्ब 

बलेफी गाउँपावलका,  

वसिुपाल्चोक 

८ ८०३१ रवबना थापा मगर 
लहरेपौिा-५, 

रसुिा 

वभम बहादुर 

थापा मगर 

ठुलो देि बहादुर 

थापा मगर 

नौकुि गाउँपावलका, 

रसुिा 

९ ४८७१ वसजगना  पुन मगर 

मुवसकोट-४, 

रुकुम (पविम 

भाग) 

नबराज पुन चन्द्रबहादुर पुन 
जुगल गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

१० २१७७ सनम  िुढा मगर महत-८, रुकुम 
तमस कुमार 

बुढा 
बलबहादुर बुढा 

दोरम्बा शैलुङ 

गाउँपावलका,  रामेछाप 

११ ५६३८ मवनषा  शे्रष्ठ 
कमलामाई-२, 

वसिुली 

वदल कुमार 

शे्रष्ठ 
बलराम शे्रष्ठ 

वलिु गाउँपावलका, 

रामेछाप 

१२ ५३४१ वहत कुमारी लामा 
काईगाउँ-२, 

डोल्पा 

शेरबहादुर 

लामा 

लाक्पा तेखन्जन 

लामा 

मेलुङ गाउँपावलका, 

दोलिा 



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 ६६१९ 
मेन्साङ मम्बा 

तामाङ 

तारकेश्वर-१, 

नुिाकोट 

मानबहादुर 

तामाङ 
जयबहादुर तामाङ 

गोकुल गिंगा 

गाउँपावलका, रामेछाप 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ ३१५८ मवनता  तामाङ िाँडादेिी-९, रामेछाप आसमान तामाङ पदमबहादुर तामाङ 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०९/१९ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट 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. १८५/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१३ 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५७०/०७८-७९ (मधेसी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पदका लावग माग पद सङ्या ५ (पाँच) को वमवत २०७९/०८/१० गते देखि 

२०७९/०८/१४ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ३ (तीन) को वलखित परीक्षा र अन्तिागताग 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका 

आधारमा वमवत २०७९/०९/१३ 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 २७६१ मधु कुमारी ठाकुर 
जलेश्वर-११, 

महोत्तरी 
इने्द्रश ठाकुर सीताराम ठाकुर 

गिंगा जमुना गाउँपावलका, 

धावदङ 

२ ४१२१ अखम्बका  कुमारी 
लोहारपट्टी-६, 

महोत्तरी 
चन्द्र भुषण वमश्र रामवप्रत वमश्र 

जुगल गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

३ ६७०२ से्वता कुमारी चौधरी 
रतौली-१, 

महोत्तरी 
िैजनाथ  चौधरी िृजु  चौधरी 

चौरीदेउराली 

गाउँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोकपलाञ्चोक 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

 

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०९/१९ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट 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. १८६/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१३ 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५७१/०७८-७९ (दसलत), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पदका लावग माग पद सङ्या ३ (तीन) को वमवत २०७९/०८/१० गते देखि 

२०७९/०८/१४ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ५ (पाँच) को वलखित परीक्षा र अन्तिागताग 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका 

आधारमा वमवत २०७९/०९/१३ 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 ८४७० सिंवगता  नेपाली पू्यठान-३, पू्यठान शेर बहादुर नेपाली 
वहरा बहादुर 

नेपाली 

गिंगा जमुना 

गाउँपावलका, धावदङ 

२ ८०९६ कविता  सरदार 
डाके्नश्वरी-१०, 

सप्तरी 
वसयाराम सरदार धुथर सरदार 

जुगल गाउँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

३ ८१४८ बवबता पररयार 
भरतपुर-२४, 

वचतिन 
बाबुराम पररयार 

मङ्गलबहादुर 

पररयार 

विगु गाउँपावलका, 

दोलिा 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ ७८६ सविना  घतानी ताम्चेत दुधपोिरी-७, दोलिा हेमबहादुर कामी मिंगलराम कामी 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

 

नोट :  

३. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०९/१९ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

४. यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट 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. १८७/०७९-८०, समसत २०७९/०९/१३ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५६७-५७१/०७८-७९ (िुला/समािेशी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह 

(प्राविवधक), स्वास्थ्य सेिा, प.हे.न./क.न. समूह, अ.न.मी. पदका स्थायी वनयुखिको लावग वसफाररस भएका 

उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा वमवत २०७९/०९/१३ 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 

१ २९७ मङ्गली  ठगुन्ना िुला   

२ ७ शालु कुमारी पिंवडत िुला   

३ ९४१ सररता कुमारी वबष्ट िुला   

४ २८४ शवमगला  कुिं िर िुला   

५ १७४९ मञ्जु  थारू िुला   

६ ४६७१ सुना कुमारी धामी िुला   

७ ४८६८ सिंझना  नेपाली िुला   

८ २६१२ वप्रवत  िड्का िुला   

९ २६२१ वनमगला  कठररया िुला  

१० ३३०४ वगता  धामी िुला  

११ १४२० प्रशिंसा  मानिर िुला  

१२ १३३२ अखिता  काकी िुला  

१३ २५०४ मेनका  रािल िुला  

१४ २०५५ प्रगती  शमाग िुला  

१५ १२९२ वपिंकी कुमारी यादि िुला  

१६ २४०३ अन्जना  राजििंशी िुला  

१७ १६२५ रिं जु कुमारी चौधरी िुला  

१८ ६२१४ उवमगला  लावमछाने िुला  

१९ ३०७६ कमला  वि.क. िुला  

२० २७१९ रेिा  शाही िुला  

२१ २७३७ सम्झना  काफे्ल िुला  

२२ २५३० प्रवमसा  ओली िुला  

२३ ३२६१ आशा कुमारी यादि िुला  

२४ ८२० कविता  किं डेल िुला  

२५ ४६४८ यमुना  वगरी िुला  



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 
कैसफयत 

२६ २६२८ अवनता  बुढाथोकी िुला  

२७ ६०६५ आरती  जोशी िुला  

२८ २७४४ कृती कुमारी साह िुला  

२९ ६२२० अन्जु कुमारी यादि िुला  

३० ३१३५ आशा  यादि िुला  

३१ १६४ अन्जु  िड्का िुला  

३२ ८१७ यशोदा  चावलसे िुला  

३३ ११६० चादनी  जोशी िुला  

३४ ८३३० अप्सरा  िड्का िुला  

३५ २१० ममता  यादि िुला  

३६ ३२२० चेतना  ओली िुला  

३७ १७२३ वनमगला कुमारी वि.क. िुला  

३८ ३११९ पुजा  साउद िुला  

३९ ७८ पुनम कुमारी यादि िुला  

४० ८४७ वडलसा कुमारी डाँगी मवहला  

४१ ११७१ लवलता  साह िुला  

४२ ११७६ रोवजना  लामा मवहला  

४३ ३८१४ अनुसा  मगर मवहला  

४४ ४१७५ उपमा  वनरौला िुला  

४५ १३८८ सविता  बोहरा िुला  

४६ ४४५९ रन्जना  पौडेल िुला  

४७ ७६२८ भािना  ठगुन्ना िुला  

४८ २५५८ अवभलाषा कुमारी महतो मवहला  

४९ १४ रेणुमाया  दोङ मवहला  

५० ३७८१ रवबना  शे्रष्ठ आ.ज.  

५१ ७९८ रेिा कुमारी गोधवनया थारू मवहला  

५२ ३९५८ सवबता  यादि मवहला  

५३ ६५४३ करीना  डाँगी मवहला  

५४ २७६१ मधु कुमारी ठाकुर मधेसी  

५५ ४२७८ अखिता  गुरुङ मवहला  

५६ ३२०४ िुश्बु  कुमारी मवहला  

५७ ३६४४ पािगती कुमारी ताजपुररया आ.ज.  

५८ २६६४ रेिा  चौधरी आ.ज.  

५९ ३७५ भािना  राना मवहला  

६० ३७३ युमाया  पुन मवहला  
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(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 
छन ट भएका  

खुला/समावेशी समूह 
कैसफयत 

६१ ४१२१ अखम्बका  कुमारी मधेसी  

६२ ६७०२ से्वता कुमारी चौधरी मधेसी  

६३ ६५६७ मवनषा  पुनमगर आ.ज.  

६४ ९९५ चुनी सरा राना आ.ज.  

६५ ४४८८ कोवपला कुमारी यादि मवहला  

६६ ८४७० सिंवगता  नेपाली दवलत  

६७ ३६३१ ररना  लामा आ.ज.  

६८ ६०७१ सररता  वलमु्ब आ.ज.  

६९ ८०३१ रवबना थापा मगर आ.ज.  

७० ४८७१ वसजगना  पुन मगर आ.ज.  

७१ २१७७ सनम  िुढा मगर आ.ज.  

७२ ५६३८ मवनषा  शे्रष्ठ आ.ज.  

७३ ८०९६ कविता  सरदार दवलत  

७४ ८१४८ बवबता पररयार दवलत  

७५ ५३४१ वहत कुमारी लामा आ.ज.  

७६ ६६१९ मेन्साङ मम्बा तामाङ आ.ज.  

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैटौ)ँ 

____________________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

                                

                                                                 

 


