
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 1 dWo] 5 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३२०/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ४/०७८-७९ (खुला), मदन भण्डारी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर पााँच ाँ तह 

(अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, प्राविक समूह, प्रशासन सहायक पदका लावग माग पद सङ््खया ३ (तीन) को वमवत 

२०७९/१०/२७ गते वलइएको अन्तिााताामा उपस्थित उमे्मदिार सङ््खया ६ (छ) को वलस्थित परीक्षा, कम्प्युटर सीप 

परीक्षण र अन्तिााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत 

२०७९/११/११ गतेको वनणायानुसार िायी वनयुस्थिको लावग वनम्न कायाालयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्थित 

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 ४७ भािना कुमारी पाध्याय 
कैलासमाण् ाँ-

३, बाजुरा 

पे्रम राज 

पाध्याय 
वललाराम पाध्याय 

मदन भण्ारी स्वास्थ्य 

वििान प्रवतष्ठान, हेट ाँडा 

२ ४६ दुगाा प्रसाद िनाल अिाले-४, गुल्मी 
ठाकुरप्रसाद 

िनाल 
वपताम्बर िनाल 

मदन भण्ारी स्वास्थ्य 

वििान प्रवतष्ठान, हेट ाँडा 

३ ४० वदनेश च धरी 
बछ ली-३, 

वचतिन 
विक्रम महतो बन्हहु महतो 

मदन भण्ारी स्वास्थ्य 

वििान प्रवतष्ठान, हेट ाँडा 

वैकल्पिक सूची 

क्र.स. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम, थर ठेगाना 

१ ५० वदनेश ढुङ्गाना अन्नपूणा-५, कास्की थका नाथ ढुङ्गाना कलाधर ढुङ्गाना 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 

                                                                                               

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/११/१६ गते वदनको १:०० बजे पवछ वदइने छ॰  

२. यस वििापनमा वलस्थित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सस्थम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्थित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदन पवछ अको ७(सात) 

वदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्हछ ॰ 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 2 dWo] 5 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३२१/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ४a/०७८-७९ (मसहला), मदन भण्डारी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह (अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, प्राविक समूह, प्रशासन सहायक पदका लावग माग पद सङ््खया १ (एक) को वमवत 

२०७९/१०/२७ गते वलइएको अन्तिााताामा उपस्थित उमे्मदिार सङ््खया ३ (तीन) को वलस्थित परीक्षा, कम्प्युटर सीप 

परीक्षण र अन्तिााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत 

२०७९/११/११ गतेको वनणायानुसार िायी वनयुस्थिको लावग वनम्न कायाालयमा वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्थित 

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 वतल कुमारी बजगाईं 
वनजगढ-५, 

बारा 

विषु्ण प्रसाद 

बजगाईं 

भिानी शंकर 

बजगाईं 

मदन भण्ारी स्वास्थ्य 

वििान प्रवतष्ठान, हेट ाँडा 

 

                                                                                   

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/११/१६ गते वदनको १:०० बजे पवछ वदइने छ॰  

२. यस वििापनमा वलस्थित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सस्थम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्थित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदन पवछ अको ७(सात) 

वदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्हछ ॰ 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 3 dWo] 5 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३२२/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ४b/०७८-७९ (आ.ज.), मदन भण्डारी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह (अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, प्राविक समूह, प्रशासन सहायक पदका लावग माग पद सङ््खया १ (एक) को वमवत 

२०७९/१०/२७ गते सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपस्थित १ (एक) जना उमे्मदिार वि.नं. ४/०७८-७९ (िुला) मा  

वसफाररस भइसकेकाले यो वििापनमा वसफाररसका लावग कुनै पवन उमे्मदिार बााँकी नरहेको व्यहोरा वमवत 

२०७९/११/११ को वनणायानुसार सम्बस्थित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ 

 

 

                                                                                   

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 

 
 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 4 dWo] 5 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३२३/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ४c/०७८-७९ (मधेसी), मदन भण्डारी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह (अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, प्राविक समूह, प्रशासन सहायक पदका लावग माग पद सङ््खया १ (एक) को लावग 

सञ्चावलत वलस्थित परीक्षामा कुनै पवन उमे्मदिारहरू उत्तीणा नभएको व्यहोरा वमवत २०७९/११/११ को वनणायानुसार 

सम्बस्थित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ 

 

 

                                                                                   

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 5 dWo] 5 
 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. ३२४/०७९-८०, समसत २०७९/११/११ 

 

आयोगको वििापन नं. ४-४c/०७८-७९ (िुला/समािेशी), मदन भण्ारी स्वास्थ्य वििान प्रवतष्ठानतफा , सहायकस्तर 

पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, प्राविक समूह, प्रशासन सहायक पदको िायी वनयुिीको लावग वसफाररस 

भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा वमवत २०७९/११/११ गतेको वनणायानुसार देहाय 

बमोवजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्थित 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 ४७ भािना कुमारी पाध्याय िुला  

२ ४६ दुगाा प्रसाद िनाल िुला  

३ ४० वदनेश च धरी िुला  

४ १९ वतल कुमारी बजगाईं मवहला  

 

 
_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अवधकृत) 

_____________________ 

विशकसेन ढकाल 

(उपसवचि) 

                                

                                                                 

 

                                

                                                                 

 


