
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 1 dWo] 3 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३३२/०७९-८०, समसत: २०७९/११/१२ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ६/०७८-७९ (खुला), मदन भण्डारी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह, प्रशासन सेवा, सूचना प्रवववि समूह, सूचना प्रवववि सहायक पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को वमवत 

२०७९/१०/२९ गते वलइएको अन्तवााताामा उपस्थित उमे्मदवार सङ्या १ (एक) को वलस्थित परीक्षा, प्रयोगात्मक 

परीक्षा र अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत 

२०७९/११/१२ गतेको वनणायानुसार िायी वनयुस्थिको लावग वनन क कायाालयमा वसरासरस गसरएको व्यहोरा सम्बस्थित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गसरएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ ३९ शस्थि वज सी जैदी-८, बागु्लङ भद्र बहादुर घती गंगाबहादुर घती 
मदन भण्डारी स्वास्थ्य 

ववज्ञान प्रवतष्ठान, हेट ाँडा 

अस्थायी सूची : 

सस.नं. रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ४० शावलकराम प डेल मवनराम प डेल देवमवण प डेल 

२ ३३ राम सोवभत महतो जोगेन्द्र महतो ववलट महतो (कोइरी) 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अविकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अविकृत) 

_____________________ 

ववशकसेन ढकाल 

(उपसवचव) 

                                                                                               

नोट :  

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

२. यस ववज्ञापनमा वलस्थित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लावग छन ट भई अन्तवााताामा सस्थम्मवलत भएका उमे्मदवारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्थित उमे्मदवारले 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 

गराइन्छ ॰ 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३३३/०७९-८०, समसत: २०७९/११/१२ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ६a/०७८-७९ (मसहला), मदन भण्डारी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह, प्रशासन सेवा, सूचना प्रवववि समूह, सूचना प्रवववि सहायक पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को वमवत 

२०७९/१०/२९ गते वलइएको अन्तवााताामा उपस्थित उमे्मदवार सङ्या १ (एक) को वलस्थित परीक्षा, प्रयोगात्मक 

परीक्षा र अन्तवााताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत 

२०७९/११/१२ गतेको वनणायानुसार िायी वनयुस्थिको लावग वनन क कायाालयमा वसरासरस गसरएको व्यहोरा सम्बस्थित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गसरएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ २३ वबजेता बजगााँई 
मकवानपुरगढी-

३, मकवानपुर 
लक्ष्मण बजगाई बालकृष्ण बजगाई 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य 

ववज्ञान प्रवतष्ठान, हेट ाँडा 

 

 

                                                                                   

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अविकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अविकृत) 

_____________________ 

ववशकसेन ढकाल 

(उपसवचव) 

 

नोट :  

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

२. यस ववज्ञापनमा वलस्थित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लावग छन ट भई अन्तवााताामा सस्थम्मवलत भएका उमे्मदवारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्थित उमे्मदवारले 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 

गराइन्छ ॰ 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. ३३४/०७९-८०, समसत २०७९/११/१२ 

 

आयोगको ववज्ञापन नं. ६-६a/०७८-७९ (िुला/समावेशी), मदन भण्डारी स्वास्थ्य ववज्ञान प्रवतष्ठानतरा , सहायकस्तर 

पााँच ाँ तह, प्रशासन सेवा, सूचना प्रवववि समूह, सूचना प्रवववि सहायक पदको िायी वनयुिीको लावग वसरासरस 

भएका उमे्मदवारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आिारमा वमवत २०७९/११/१२ गतेको वनणायानुसार देहाय 

बमोवजमको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्थित सबैको जानकारीको लावग प्रकाशन गसरएको छ ॰ 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची : 

ए.यो.क्रम 

नं. 
रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 

छन ट भएका खुला/ समावेशी 

समूह 
कैसफयत 

१ ३९ शस्थि वज सी िुला  

२ २३ वबजेता बजगााँई मवहला  

 

 
_________________ 

वकशोर जोशी 

(अविकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

वनशा न्य पाने 

(शािा अविकृत) 

_____________________ 

ववशकसेन ढकाल 

(उपसवचव) 

                                

 


