
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 1 dWo] 3 
 

उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. ३७३/०७९-८०, समसत: २०७९/१२/०२ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५१८/०७८-७९ (खुला), मदन भण्डािी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह, स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, ल्याब सहायक पदका लाज्ञग माग पद सङ््खया १ (एक) को ज्ञमज्ञत २०७९/१०/२९ गते 

ज्ञलइएको अन्तवााताामा उपस्थित उमे्मदवार सङ््खया १ (एक) को ज्ञलस्थित परीक्षा र अन्तवााताा समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोज्ञिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले ज्ञमज्ञत २०७९/१२/०२ गतेको ज्ञनर्ायानुसार 

िायी ज्ञनयुस्थिको लाज्ञग ज्ञनम्न कायाालयमा ज्ञसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्थित सबैको िानकारीको लाज्ञग यो सूचना 

प्रकाज्ञित गररएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 

िोल 

नं. 

उमे्मदवािको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफारिस गरिएको 

कायाालय नाम, थि ठेगाना 

१ २४ रािा बाबु साह कानु 
ज्ञक्षरेश्वरनाथ-१, 

धनुषा 
राम साह कानु ज्ञबकु्र साह कानु 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य 

ज्ञविान प्रज्ञतष्ठान, हेट ाँडा 

वैकल्पिक योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 
िोल नं. 

उमे्मदवािको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम, थि ठेगाना 

१ १५ अिुान च धरी ज्ञसमरा भवानीपुर-१, र तहट मोहन च धरी देवोल च धरी 

अस्थायी सूची : 

सस.नं. िोल नं. नाम, थि बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ४७ रािेन्द्र प डेल मेघप्रसाद प डेल ऋज्ञषप्रसाद प डेल 

२ ५ पवन पोिरेल बासुदेव पोिरेल इन्द्रलाल पोिरेल 

 

 

_________________ 

ज्ञकिोर िोिी 

(अज्ञधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

ज्ञनिा न्य पाने 

(िािा अज्ञधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अज्ञधकृत आठ ाँ) 

                                                                                               

नोट :  

१. ज्ञसफाररस भएका उमे्मदवारहरूको ज्ञसफाररस पत्र ज्ञमज्ञत २०७९/१२/०५ गते ज्ञदनको १:०० बिे पज्ञछ ज्ञदइने छ।  

२. यस ज्ञविापनमा ज्ञलस्थित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाज्ञग छन ट भई अन्तवााताामा सस्थम्मज्ञलत भएका उमे्मदवारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्थित उमे्मदवारले यो नज्ञतिा प्रकािन भएको ज्ञमज्ञतले ७(सात) ज्ञदन पज्ञछ अको ७(सात) 

ज्ञदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेना सज्ञकने व्यहोरा िानकारी 

गराइन्छ । 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 2 dWo] 3 
 

उमे्मदवाि ससफारिस गरिएको सूचना 

सूचना नं. ३७४/०७९-८०, समसत: २०७९/१२/०२ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५१८a/०७८-७९ (मसहला), मदन भण्डािी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर 

पााँच ाँ तह, स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, ल्याब सहायक पदका लाज्ञग माग पद सङ््खया १ (एक) को ज्ञमज्ञत 

२०७९/१०/२९ गते ज्ञलइएको अन्तवााताामा उपस्थित उमे्मदवार सङ््खया १ (एक) को ज्ञलस्थित परीक्षा र अन्तवााताा 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोज्ञिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले ज्ञमज्ञत २०७९/१२/०२ गतेको 

ज्ञनर्ायानुसार िायी ज्ञनयुस्थिको लाज्ञग ज्ञनम्न कायाालयमा ज्ञसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्थित सबैको िानकारीको 

लाज्ञग यो सूचना प्रकाज्ञित गररएको छ । 

ससफारिस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 

िोल 

नं. 

उमे्मदवािको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफारिस गरिएको 

कायाालय नाम, थि ठेगाना 

१ ३२ ररनु्क कुमारी ठाकुर 
हेमपुर-५, 

सलााही 
महेन्द्र ठाकुर दिैं ठाकुर 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य 

ज्ञविान प्रज्ञतष्ठान, हेट ाँडा 

वैकल्पिक योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 
िोल नं. 

उमे्मदवािको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम, थि ठेगाना 

१ ६ रस्थि आचाया मकवानपुरगढी-५, मकवानपुर दामोदर आचाया िगनाथ आचाया 

 

 

_________________ 

ज्ञकिोर िोिी 

(अज्ञधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

ज्ञनिा न्य पाने 

(िािा अज्ञधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अज्ञधकृत आठ ाँ) 

                                                                                               

नोट :  

३. ज्ञसफाररस भएका उमे्मदवारहरूको ज्ञसफाररस पत्र ज्ञमज्ञत २०७९/१२/०५ गते ज्ञदनको १:०० बिे पज्ञछ ज्ञदइने छ।  

४. यस ज्ञविापनमा ज्ञलस्थित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाज्ञग छन ट भई अन्तवााताामा सस्थम्मज्ञलत भएका उमे्मदवारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्थित उमे्मदवारले यो नज्ञतिा प्रकािन भएको ज्ञमज्ञतले ७(सात) ज्ञदन पज्ञछ अको ७(सात) 

ज्ञदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेना सज्ञकने व्यहोरा िानकारी 

गराइन्छ । 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफारिस शाखा) 
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एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. ३७५/०७९-८०, समसत २०७९/१२/०२ 

 

आयोगको ज्ञविापन नं. ५१८-५१८a/०७८-७९ (िुला/समावेिी), मदन भण्डारी स्वास्थ्य ज्ञविान प्रज्ञतष्ठानतफा , 

सहायकस्तर पााँच ाँ तह, स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक समूह, ल्याब सहायक पदको िायी ज्ञनयुिीको लाज्ञग ज्ञसफाररस भएका 

उमे्मदवारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा ज्ञमज्ञत २०७९/१२/०२ गतेको ज्ञनर्ायानुसार देहाय बमोज्ञिमको 

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्थित सबैको िानकारीको लाज्ञग प्रकािन गररएको छ । 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची : 

ए.यो.क्रम 

नं. 
िोल नं.  उमे्मदवािको नाम, थि 

छन ट भएका खुला/ समावेशी 

समूह 
कैसफयत 

१ २४ रािा बाबु साह कानु िुला  

२ ३२ ररनु्क कुमारी ठाकुर मज्ञहला  

 
 

_________________ 

ज्ञकिोर िोिी 

(अज्ञधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

ज्ञनिा न्य पाने 

(िािा अज्ञधकृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अज्ञधकृत आठ ाँ) 

                                

 

 


