
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
   

 

hDdf kfgf 1 dWo] 3 
 

उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३२६/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५/०७८-७९ (खुला), मदन भण्डारी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखा सहायक पदका लागग माग पद सङ््खया २ (दुई) को गमगत २०७९/१०/२७ गते 

गलइएको अन्तवााताामा उपस्थित उमे्मदवार सङ््खया १ (एक) को गलस्थखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवााताा 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोगजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गमगत २०७९/११/११ गतेको 

गनणायानुसार िायी गनयुस्थिको लागग गनम्न कायाालयमा गसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बस्थित सबैको जानकारीको 

लागग यो सूचना प्रकागशत गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्रम.नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ ३ राजेन्द्र बहादुर गसिंह कट्टी-२, दैलेख 
खड्क बहादुर 

गसिंह 
अमर गसिंह ठकुरी 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य 

गवज्ञान प्रगतष्ठान, हेट ाँडा 

 

 

_________________ 

गकशोर जोशी 

(अगिकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

गनशा न्य पाने 

(शाखा अगिकृत) 

_____________________ 

गवशकसेन ढकाल 

(उपसगचव) 

                                                                                               

नोट :  

१. गसफाररस भएका उमे्मदवारहरूको गसफाररस पत्र गमगत २०७९/११/१६ गते गदनको १:०० बजे पगछ गदइने छ॰  

२. यस गवज्ञापनमा गलस्थखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लागग छन ट भई अन्तवााताामा सस्थम्मगलत भएका उमे्मदवारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्थित उमे्मदवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले ७(सात) गदन पगछ अको ७(सात) 

गदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेना सगकने 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. ३२७/०७९-८०, समसत: २०७९/११/११ 
 

आयोगको सवज्ञापन नं. ५a/०७८-७९ (मसहला), मदन भण्डारी स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठानतफा , सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखा सहायक पदका लागग माग पद सङ््खया १ (एक) को लागग सञ्चागलत गलस्थखत 

परीक्षामा कुनै पगन उमे्मदवारहरू उत्तीणा नभएको व्यहोरा गमगत २०७९/११/११ को गनणायानुसार सम्बस्थित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ 

 

 

                                                                                   

_________________ 

गकशोर जोशी 

(अगिकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

गनशा न्य पाने 

(शाखा अगिकृत) 

_____________________ 

गवशकसेन ढकाल 

(उपसगचव) 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. ३२८/०७९-८०, समसत २०७९/११/११ 

 

आयोगको गवज्ञापन निं. ५-५a/०७८-७९ (खुला/समावेशी), मदन भण्डारी स्वास्थ्य गवज्ञान प्रगतष्ठानतफा , सहायकस्तर 

पााँच ाँ तह, प्रशासन सेवा, सेवा समूह, लेखा सहायक पदको िायी गनयुिीको लागग गसफाररस भएका 

उमे्मदवारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आिारमा गमगत २०७९/११/११ गतेको गनणायानुसार देहाय बमोगजमको 

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बस्थित सबैको जानकारीको लागग प्रकाशन गररएको छ ॰ 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची : 

ए.यो.क्रम 

नं. 
रोल नं.  उमे्मदवारको नाम, थर 

छन ट भएका खुला/ समावेशी 

समूह 
कैसफयत 

१ ३ राजेन्द्र बहादुर गसिंह खुला  

 

 
_________________ 

गकशोर जोशी 

(अगिकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

गनशा न्य पाने 

(शाखा अगिकृत) 

_____________________ 

गवशकसेन ढकाल 

(उपसगचव) 

                                

 


