
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 1 dWo] 7 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १९३/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/२१ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५९६/०७८-७९ (खुला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, आठ ौं तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, ज.हे.स. समूह, मेवडकल अवधकृत पदका लावग माग पद सङ्या ११ (एघार) को वमवत २०७९/०९/०३ गते देखि 

२०७९/०९/०८ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ६ (छ) को वलखित परीक्षा, सामुवहक 

छलफल परीक्षण र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/२१ 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 

१ ९२७ अपगणा काकी दहचोक-३, काठमाण्ड  अजुगन शरण बहादुर 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

२ ४९२ रुद्र मवण भण्डारी अमरपुर-३, गुल्मी बाबुराम भवगरथ 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

३ ३७३ अवमत कुमार शाह ब्रह्मपुरी-६, सलागही 
राधाकृष्ण 

प्रसाद 
रामचन्द्र 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

४ १२०४ माधि प डेल कोहलपुर-१२, बााँके वशि प्रसाद शोभाषर 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

५ ७४१ विवपन सापकोटा मादी-४, कास्की विश्वराज रुद्रनाथ 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

६ ७४० रोशन आचायग महारानीझोडा-१, झापा दुगाग प्रसाद पुष्पलाल 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 2 dWo] 7 
 

अस्थायी सूची : 

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

१ १२४६ सुजाता पन्त तेज प्रसाद बद्रीनाथ 

२ ५५३ सुवनल अयागल घनश्याम वपताम्बर 

३ २९२ साजन शे्रष्ठ राजन कुमार इन्द्र लाल 

४ ९२५ सागर पन्त हरर प्रसाद कमलीकान्त 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैट ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ौं) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ाँ) 

                                                                                           

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/१०/०३ गते वदनको १:०० बजे 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. १९४/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/२१ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५९७/०७८-७९ (मसहला), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, आठ ौं तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, ज.हे.स. समूह, मेवडकल अवधकृत पदका लावग माग पद सङ्या २ (दुई) को वमवत २०७९/०९/०३ गते देखि 

२०७९/०९/०८ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ३ (तीन) को वलखित परीक्षा, सामुवहक 

छलफल परीक्षण र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/२१ 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 

१ ४४७ दीपजना थापा वसपाडोल-७, भिपुर 
सुरज 

वबक्रम 
रेण बहादुर 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

२ ७७९ सरु खिसुतु भिपुर-११, भिपुर बलराम श्रीराम 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ २४७ सुवनता तामाङ मेचे्छ-२, काभे्रपलाञ्चोक धनलाल केशर वसह 

 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैट ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ौं) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ाँ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/१०/०३ गते वदनको १:०० बजे 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. १९५/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/२१ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५९८/०७८-७९ (आ.ज.), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, आठ ौं तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, ज.हे.स. समूह, मेवडकल अवधकृत पदका लावग माग पद सङ्या २ (दुई) को वमवत २०७९/०९/०३ गते देखि 

२०७९/०९/०८ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ३ (तीन) को वलखित परीक्षा, सामुवहक 

छलफल परीक्षण र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/२१ 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 

१ २९२ साजन शे्रष्ठ िसु्त-८, गुल्मी राजन कुमार इन्द्र लाल 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

२ १२८९ सागर शे्रष्ठ भरतपुर-५, वचतिन िेमराज शेरमान 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ १९० केशि शे्रष्ठ गैडाकोट-१६, निलपरासी (ब.सु.पू.) विषु्ण प्रसाद नन्दलाल 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैट ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ौं) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ाँ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/१०/०३ गते वदनको १:०० बजे 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. १९६/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/२१ 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५९९/०७८-७९ (मधेसी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, आठ ौं तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, ज.हे.स. समूह, मेवडकल अवधकृत पदका लावग माग पद सङ्या २ (दुई) को वमवत २०७९/०९/०३ गते देखि 

२०७९/०९/०८ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ३ (तीन) को वलखित परीक्षा, सामुवहक 

छलफल परीक्षण र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/२१ 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 १०८९ अमरदीप कुमार शाह सपही-६, धनुषा वदनेश रामबालक 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

२ ५३० राजु शाह 
कोल्हहुिा बगेया-३, 

महोत्तरी 
वबनोद पुलवकत 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ ११७९ मनोज कुमार मण्डल चक्कर-७, धनुषा मनरुप प्रसाद रामदत्त 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैट ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ौं) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ाँ) 

 

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/१०/०३ गते वदनको १:०० बजे 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. १९७/०७९-८०, समसत: २०७९/०९/२१ 

आयोगको सवज्ञापन नं. ६००/०७८-७९ (दसलत), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, आठ ौं तह (प्राविवधक), स्वास्थ्य 

सेिा, ज.हे.स. समूह, मेवडकल अवधकृत पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को वमवत २०७९/०९/०३ गते देखि 

२०७९/०९/०८ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपखस्थत उमे्मदिार सङ्या ३ (तीन) को वलखित परीक्षा, सामुवहक 

छलफल परीक्षण र अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले 

रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०९/२१ 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 १९ कैलाश विश्वकमाग भोजपुर-७, भोजपुर तेज बहादुर बुखिमान 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, 

बागमती प्रदेश 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ ६४३ जीिन पररयार पोिरा-१६, कास्की हरर कुमार कणग बहादुर 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैट ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ौं) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ाँ) 

 

नोट :  

३. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/१०/०३ गते वदनको १:०० बजे वदइने छ॰  

४. 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. १९८/०७९-८०, समसत २०७९/०९/२१ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५९६-६००/०७८-७९ (िुला/समािेशी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, आठ ौं तह 

(प्राविवधक), स्वास्थ्य सेिा, ज.हे.स. समूह, मेवडकल अवधकृत पदका स्थायी वनयुखिको लावग वसफाररस भएका 

उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा वमवत २०७९/०९/२१ 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 

१ ९२७ अपगणा काकी िुला  

२ ४९२ रुद्र मवण भण्डारी िुला  

३ ३७३ अवमत कुमार शाह िुला  

४ १२०४ माधि प डेल िुला  

५ ७४१ विवपन सापकोटा िुला  

६ ७४० रोशन आचायग िुला  

७ २९२ साजन शे्रष्ठ आ.ज.  

८ १०८९ अमरदीप कुमार शाह मधेसी  

९ ४४७ दीपजना थापा मवहला  

१० १२८९ सागर शे्रष्ठ आ.ज.  

११ १९ कैलाश विश्वकमाग दवलत  

१२ ५३० राजु शाह मधेसी  

१३ ७७९ सरु खिसुतु मवहला  

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैट ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ौं) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ाँ) 

                                

                                                                 

 


