
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मधे्य  ~ 1  ~ 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं.७९ /०७९-८०, समसत: २०७९/०५/२१ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५२५/०७८-७९ (खुला), मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठान, बागमिी प्रदेश अन्तगगि, 

नि ौँ िह, प्राध्यापन सेिा, नन-मेवडकल समूह, पब्लिक हेल्थ उपसमूह, लेक्चरर पदका लावग माग पद सङ््खया २ 

(दुई) को २०७९/०५/२० गिे वलइएको अन्तिागिागमा उपब्लथिि उमे्मदिार सङ््खया ४ (चार) को वलब्लिि परीक्षा, 

शैवक्षक योग्यिा, अनुसन्धान ििा कृवि प्रकाशन र अन्तिागिाग समेिको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम 

योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले वमवि २०७९/०५/२१ गिेको वनर्गयानुसार थिायी वनयुब्लिको लावग वनम्न वनकायमा 

वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बब्लन्धि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशि गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

सनकाय नाम थर ठेगाना 

१ ८ नम्र कुमार महिो विराटनगर-१६, मोरङ्ग 
रमेश कुमार 

महिो 
चवलिर महिो 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य 

विज्ञान प्रविष्ठान, हेट ौँडा 

२ २५ आश्मा दाहाल हेट डा-२, मकिानपुर सुवदप दाहाल 
हरर प्रसाद 

दाहाल 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य 

विज्ञान प्रविष्ठान, हेट ौँडा 
 

वैकल्पिक सूची : 

क्र.सं. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ २१ नारायर् विपाठी पोिरा-२५, कास्की पदमलाल विपाठी देिीलाल विपाठी 

 

अस्थायी सूची : 

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

१ २४ देिराज रेग्मी कृष्ण प्रसाद रेग्मी विषु्णहरी रेग्मी 

२ ९ अने्तश कुमार पंवडि रामचन्द्र पंवडि राम विलस पंवडि 

 

 

__________________ 

शब्लिमान कुमाल 

(अविकृि छैठ ौँ) 

_________________ 

पदम ओझा 

(अविकृि साि ौँ) 

___________________ 

टेकेन्द्र अविकारी 

(अविकृि साि ौँ) 

                                

नोट : ससफाररस भएका उमे्मदवारको ससफाररस पत्र समसत २०७९/०६/०५ गते सबहानको ११:३० बजे पसि सदइने ि॰  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मधे्य  ~ 2  ~ 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ८०/०७९-८०, समसत: २०७९/०५/२१ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५२५a/०७८-७९ (मसहला), मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठान, बागमिी प्रदेश 

अन्तगगि, नि ौँ िह, प्राध्यापन सेिा, नन-मेवडकल समूह, पब्लिक हेल्थ उपसमूह, लेक्चरर पदका लावग माग पद 

सङ््खया १ (एक) को २०७९/०५/२० गिे वलइएको अन्तिागिागमा उपब्लथिि उमे्मदिार सङ््खया ४ (चार) को वलब्लिि 

परीक्षा, शैवक्षक योग्यिा, अनुसन्धान ििा कृवि प्रकाशन र अन्तिागिाग समेिको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय 

बमोवजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले वमवि २०७९/०५/२१ गिेको वनर्गयानुसार थिायी वनयुब्लिको लावग वनम्न 

वनकायमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बब्लन्धि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशि गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
ससफाररस गररएको 

सनकाय नाम थर ठेगाना 

१ २२ वबजया पराजुली पोिरा-२, कास्की 
विश्वम्भर 

पराजुली 

हेरम्बराज 

पराजुली 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य 

विज्ञान प्रविष्ठान, हेट ौँडा 
 

वैकल्पिक सूची : 

क्र.सं. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ २३ वििेचना सापकोटा लेिनाि-१२, कास्की मिुसुिन सापकोटा महेश्वर सापकोटा 

 

 

 

 

__________________ 

शब्लिमान कुमाल 

(अविकृि छैठ ौँ) 

_________________ 

पदम ओझा 

(अविकृि साि ौँ) 

___________________ 

टेकेन्द्र अविकारी 

(अविकृि साि ौँ) 

                                

                                                                 

नोट : ससफाररस भएका उमे्मदवारको ससफाररस पत्र समसत २०७९/०६/०५ गते सबहानको ११:३० बजे पसि सदइने ि॰  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

 

जम्मा पाना 3 मधे्य  ~ 3  ~ 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. ८१/०७९-८०, समसत २०७९/०५/२१ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५२५-५२५a/०७८-७९ (खुला/समावेशी), मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठान, 

बागमिी प्रदेश अन्तगगि, नि ौँ िह, प्राध्यापन सेिा, नन-मेवडकल समूह, पब्लिक हेल्थ उपसमूह, लेक्चरर पदको 

वनयुब्लिको लावग वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कुल अङ््ख कको आिारमा वमवि २०७९/०५/२१ 

गिेको वनर्गयानुसार देहाय बमोवजमको एकमुष्ट योग्यिाक्रम सूची सम्बब्लन्धि सबैको जानकारीको लावग प्रकाशन 

गररएको छ ॰ 

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची: 

ए.यो.क्रम नं. रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 
ससफाररस भएको 

खुला/ समावेशी समूह 
कैसफयत 

१ ८ नम्र कुमार महिो िुला   

२ २५ आश्मा दाहाल िुला   

३ २२ वबजया पराजुली मवहला  

 

__________________ 

शब्लिमान कुमाल 

(अविकृि छैठ ौँ) 

_________________ 

पदम ओझा 

(अविकृि साि ौँ) 

___________________ 

टेकेन्द्र अविकारी 

(अविकृि साि ौँ) 
 

 


