
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 1 dWo] 6 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १७७/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१२ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५७२/०७८-७९ (खुला), स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य सेिा, 

मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब अवसषे्टन्ट पदका लावग माग पद सङ्या ५ (पााँच) को वमवत 

२०७९/०८/१४ गते देखि २०७९/०८/१५ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ६ (छ) को 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/१२ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न 

कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम

. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

कायाालय 
नाम, थर ठेगाना 

१ ५०३ पवबत्रा  पुन 
वििराज-५, 

कवपलिसु्त 

िड्क बहादुर 

पुन 
राम प्रसाद पुन 

विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 

२ २२५१ सृजना  मैनाली 
पााँचिाल-७, 

काभे्रपलाञ्चोक 

भगिान प्रसाद 

मैनाली 

इश्वरी प्रसाद 

मैनाली 

बलेफी गाउाँपावलका,  

वसिुपाल्चोक 

३ १४७३ कुमारी  मोिान 
पदमपोिरी-१, 

मकिानपुर 

डम्बर बहादुर 

मोिान 

वतलक बहादुर 

मोिान 

विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 

४ २१८ सुवनल कुमार मुखिया 
गणेिमान चारनाथ-

१०, धनुषा 

परमेश्वर  मुखिया 

िीन 

उवतमलाल  

मुखिया िीन 

विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 

५ ७३१ ईन्साद वमयााँ अंसारी फेटा-८, बारा 
हवनफ वमया 

अंसारी 

ईलाकत वमयााँ 

अंसारी 

म्यागङ गाउाँपावलका,  

नुिाकोट 
 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ६ वमन राज न्यौपाने तुलसीपुर-४, दाङ िावलक राम न्यौपाने इन्द्रलाल न्यौपाने 

 

अस्थायी सूची : 

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

१ २२०६ धमग राज बुढा प्यारु बुढा लडे बुढा 

२ ५०४ अजय पाणे्ड यमलाल पाणे्ड लोकमवण पाणे्ड 

३ १४१८ महेि ऐडी राजे ऐडी वसंगे घडी 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 2 dWo] 6 
 

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

४ ६१ अनुप पन्थी कुलप्रसाद पन्थी टेक नारायण पन्थी 

५ ८७० भोला प्रसाद रोका राम बहादुर रोका डण्ड िीर रोका 

 

 

_________________ 

वकिोर जोिी 

(अवधकृत छैटौ ाँ) 

____________________ 

वनिा न्यौपाने 

(िािा 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 वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सखम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकािन 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) 
   

 

hDdf kfgf 3 dWo] 6 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १७८/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१२ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५७३/०७८-७९ (मसहला), स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य सेिा, 

मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब अवसषे्टन्ट पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को वमवत 

२०७९/०८/१४ गते देखि २०७९/०८/१५ 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 २०७९/०९/१२ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न 

कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ १२६४ रश्मी  िड्का 
बागलुङ-३, 

बागलुङ 
भोज बहादुर िड्का तीथग बहादुर िड्का 

विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 
 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ४६५ रन्जु  विष्ट िाखन्तनगर-२, दाङ बहादुर विष्ट कणगबहादुर विष्ट 

 

 

 

 

_________________ 

वकिोर जोिी 

(अवधकृत छैटौ ाँ) 

____________________ 

वनिा न्यौपाने 

(िािा 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 वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सखम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकािन 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) 
   

 

hDdf kfgf 4 dWo] 6 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १७९/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/११ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५७४/०७८-७९ (आ.ज.), स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य सेिा, 

मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब अवसषे्टन्ट पदका लावग माग पद सङ्या ५ (पााँच) को वमवत 

२०७९/०८/१४ गते देखि २०७९/०८/१५ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ६ (छ) को 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/१२ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न 

कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ ८२१ सोवमत  तामाङ्ग 
िीरेन्द्रनगर-८, 

वचतिन 
धनराम तामाङ मान बहादुर तामाङ 

विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ ३१० भरत  पुन मगर बााँफीकोट-४, रुकुम (पविम भाग) रामवबलास पुन मगर लालवसंह पुन मगर 

 

 

_________________ 

वकिोर जोिी 

(अवधकृत छैटौ ाँ) 

____________________ 

वनिा न्यौपाने 

(िािा 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 वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सखम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकािन 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. १८०/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/१२ 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५७५/०७८-७९ (मधेसी), स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य सेिा, 

मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब अवसषे्टन्ट पदका लावग माग पद सङ्या ५ (पााँच) को वमवत 

२०७९/०८/१४ गते देखि २०७९/०८/१५ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ६ (छ) को 

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

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/१२ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुखिको लावग वनम्न 

कायागलयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ॰ 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ ९२९ समसैद  आलम 
राजपुर-३, 

रौतहट 
मवनफ वमयााँ अबु्दल करीम किारी 

विदुर नगरपावलका, 

नुिाकोट 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ १११ बसन्त कुमार दास जनकपुर-१४, धनुषा नागेन्द्र दास पुलवकत दास 

 

 

_________________ 

वकिोर जोिी 

(अवधकृत छैटौ ाँ) 

____________________ 

वनिा न्यौपाने 

(िािा 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 वलखित परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छनौट भई अन्तिागतागमा सखम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकािन 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. १८१/०७९-८०, समसत २०७९/०९/१२ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५७२-५७५/०७८-७९ (िुला/समािेिी), स्थानीय तह अन्तगगत, चौथो तह (प्राविवधक), 

स्वास्थ्य सेिा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब अवसषे्टन्ट पदका स्थायी वनयुिीको लावग वसफाररस 

भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा वमवत २०७९/०९/१२ गतेको वनणगयानुसार देहाय 

बमोवजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बखित सबैको जानकारीको लावग प्रकािन गररएको छ ॰ 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची : 

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

खुला/समावेशी समूह 
कैसफयत 

१ ५०३ पवबत्रा  पुन िुला   

२ २२५१ सृजना  मैनाली िुला   

३ १४७३ कुमारी  मोिान िुला   

४ २१८ सुवनल कुमार मुखिया िुला   

५ ७३१ ईन्साद वमयााँ अंसारी िुला   

६ १२६४ रश्मी  िड्का मवहला   

७ ८२१ सोवमत  तामाङ्ग आ.ज.   

८ ९२९ समसैद  आलम मधेसी   

 

 

 

_________________ 

वकिोर जोिी 

(अवधकृत छैटौ ाँ) 

____________________ 

वनिा न्यौपाने 

(िािा अवधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ ाँ) 

                                

                                                                 

 


