
   

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

पश् िमाञाचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय¸पोखरा 
फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np 

 उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं.  १३३ /०७४-०७५¸ श्माञश्ि २०७४/०८/२६ 

 

 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३००८-१३००९/०७३-०७४ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल स्िास््य सेिा¸ प.ह.ेन. समहू¸ पााँचौ तह¸ 

पनललक हले्थ नसस पर्दको लानि नमनत २०७४/०८/२६ िते नलइएको अन्तरिातासमा उपनस्थत उम्मेर्दिार ९ जनाको नलनखत परीक्षा¸ अन्तरिातास  

र शैनक्षक योग्यता  समेतको अंकका आधारमा र्दहेाय बमोनजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी ननयनुिको लानि नसफाररश िने 

ननर्सय भएको व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको जानकारीको लानि यो सूचना प्रकानशत िररएको छ । 
 

श्व.्ं.: १३००८/०७३-७४ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230216 शषु्मा सेन र्दलुेिौंडा–८, तनहुाँ नचत्रबहार्दरु कुम्भकुमारी छेत्रबहार्दरु 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230099 ननमसला कोइराला बराल पो.म.न.पा.–८, कास्की रामप्रसार्द पािसतीर्दिेी होमनाथ 

 

अस्थाय  योग्यिाक्रमाञ सिू  

नेपाल स्िास््य सेिा ऐन २०५३ (संशोधन सनहत) को र्दफा १३ (१) अनसुार अस्थायी ननयनुि प्रयोजनको लानि । 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर बाब ु बाजे 

१ 230056 कुसमु रेग्मी खेमनारायर् नचन्तमनर् 

२ 230143 मननषा निनमरे इश् िरीप्रसार्द हररलाल 

३ 230091 र्दिुास अनधकारी डण्डपार्ी होमनाथ 

 

 

श्व.्ं.: १३००९/०७३-७४ (आश्देशवास  ज्जाश्ि)      माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230155 नमना कुमारी पनु मिर जलजला–६, पिसत नरबहार्दरु बैसरी िंिाराज 

 

  



   

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230054 नकरर् चौधरी  मोनतपरु–७, बर्दीया रामबहार्दरु लक्ष्मीकुमारी कालीचरन 

 

 

्ोटः  

 मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातासको लानि छनौट भई अन्तरिातासमा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिारहरुले प्रात िरेको कुल 

प्राताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user  बाट हनेस सनकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 नमनत २०७४।०९।०३ िते नर्दनको ११:३० बजे नसफाररश पत्र  नितरर् िने कायसक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 

............................ .................................. ................................. 

(रेपनाथ आचायस) (टेकप्रसार्द पलुामी) (सररता कुमारी खनतिडा) 

ााखा अश्धकृि केन्र य प्रश्िश््ध  श््देशनाक 

 
  

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user
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पश् िमाञाचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय¸पोखरा 
फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np 

 

एकमुाञष्ठ योग्यिाक्रमाञ िथा श्सफाररा कायाालय सम्बन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. १३४ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७४/०८/२५ 

यस ननर्दशेनालयको निज्ञापन नं. १३००८/०७३-७४ (खलुा) र १३००९/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल स्िास््य सेिा¸ पनललक 

हले्थ ननससङ समहू, सहायक पााँचौ तह, पनललक हले्थ नसस पर्दको नमनत २०७४/०८/२६ मा नसफाररश भएका उम्मरे्दिारहरुले प्रात 

िरेको कुल अकंको आधारमा कायम भएको एकमषु्ठ योग्यताक्रम सचूीका आधारमा र्दहेाएको कायासलयमा नसफाररश िररएको व्यहोरा 

सम्बनन्धत सबैको जानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

 

एकमाञुष्ठ  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर 

श्व.्ं. 

/०७३-७४ 
श्कश्समाञ श्सफाररा गररएको कायाालय 

१ 230216 शषु्मा सेन १३००८ खलुा श्री पनिमाञचल क्षते्रीय स्िास््य तानलम केन्र पोखरा 

२ 230155 नमना कुमारी पनु मिर १३००९ आ.ज. श्री नजल्ला स्िास््य कायासलय, स्याङ्जा 

 
 

्ोटः 

 मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातासको लानि छनौट भई अन्तरिातासमा सनम्मनलत भएका 

उम्मेर्दिारहरुले प्रात िरेको कुल प्राताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन 

सम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेस सनकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 नमनत २०७४।०९।०३ िते नर्दनको ११:३० बजे नसफाररश पत्र  नितरर् िने कायसक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 
 

 
............................ .................................. ................................. 

(रेपनाथ आचायस) (टेकप्रसार्द पलुामी) (सररता कुमारी खनतिडा) 

ााखा अश्धकृि केन्र य प्रश्िश््ध  श््देशनाक 

 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

