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उम्मेाञर्दवार श्सफाररश सम्वन्धी सिूिा 

सूििा िं. ११८/०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१२/०८ 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३१२४-१३१२५/०७२-०७३ (खलुा र र्दनलत)¸ नेपाल स्िास््य सेिा¸ म.ेल्या.टे.¸ ज.म.ेल्या.टे. 

उपसमहू¸सहायक चौथो तह¸ ल्याब अनसष्टणे्ट पर्दको लानि नमनत २०७३/१२/०१¸ २०७३/१२/०३ र २०७३/१२/०७ ित ेनलइएको 

अन्तरिाताामा उपनस्थत उम्मरे्दिार ७ जनाको नलनखत परीक्षा¸ अन्तरिाताा  र शनैक्षक योग्यता  समतेको अकंका आधारमा र्दहेाय 

बमोनजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी ननयनुिको लानि नसफाररश िने ननर्ाय भएको व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको 

जानकारीको लानि यो सचूना प्रकानशत िररएको छ । 
 

  

  श्व.िं.: १३१२४/०७२।७३ (खुला)       माञाग पर्द सखं्या: १ (एक) 

 

यो.क्र.

िं. 
रोल िं. उम्मेाञर्दवारको िामाञ थर ठेगािा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230088 सरेुशकुमार र्दास जनकपरु-१४, धनषुा शननश्चर चन्र्दरर्दिेी जनक 
 

 

 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिूी 

वै.यो. 

क्र.िं. 
रोल िं. उम्मेाञर्दवारको िामाञ थर ठेगािा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230078 सररता अनधकारी लेखनाथ-६, कास्की कृष्र्प्रसार्द नरनाथ र्दिेकी 
 

 

 

 

अस्थायी योग्यिाक्रमाञ सिूी 

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

अस्थायी 

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

१ 230029 नर्दपेन्र मोची फेकुिा मटरा 

२ 230089 सशुील थापा हमनबहार्दरु मेघबहार्दरु 
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 श्व.िं.: १३१२५/०७२।७३ (र्दश्लि)       माञाग पर्द सखं्या: १ (एक) 

 

यो.क्र.

िं. 
रोल िं. उम्मेाञर्दवारको िामाञ थर ठेगािा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230056 राम सनुार र्दिातनु्डाडा-८, बाग्लङु जदु्धबहार्दरु पनित्रार्दिेी चक्रबहार्दरु 

 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिूी 

वै.यो. 

क्र.िं. 
रोल िं. उम्मेाञर्दवारको िामाञ थर ठेगािा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230029 नर्दपेन्र मोची िौरीिंज-५, झापा फेकुिा सरुोमर्ी मटरा 

नोटः 
मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातााको लानि छनौट भई अन्तरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिारहरुले प्राप् त 

िरेको कुल प्राप्ताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

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

 

 

 

………………………… 

(लेखनाथ बस्ताकोटी) 

नायब सबु्बा 

 

………………………… 

(टेक प्रसार्द पलुामी) 

केन्रीय प्रनतननधी 

 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 
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एकमुाञष्ठ योग्यिाक्रमाञ िथा श्सफाररश कायाालय सम्बन्धी सिूिा 

सूििा िं. ११९/०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१२/०८ 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३१२४-१३१२५/०७२-०७३ (खलुा र र्दनलत)¸ नेपाल स्िास््य सेिा¸ म.ेल्या.टे.¸ 

ज.म.ेल्या.टे. उपसमहू¸सहायक चौथो तह¸ ल्याब अनसष्टणे्ट पर्दमा नमनत २०७३/१२/०८ मा नसफाररश भएका उम्मरे्दिारहरुले प्राप्त 

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

व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको जानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

 

एकमुष्ठ  
यो.क्र.नं. रोल नं. 

उम्मेदवारको नाम 
थर 

वव.नं. 
/०७२।७३ ककसिम सिफाररश गररएको कायाालय 

१ 230088 सरेुशकुमार र्दास १३१२४ खलुा नजल्ला स्िास््य कायाालय, स्याङ्जा 

२ 230056 राम सनुार १३१२५ र्दनलत नजल्ला स्िास््य कायाालय, स्याङ्जा 

 
नोटः 
मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातााको लानि छनौट भई अन्तरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिारहरुले प्राप् त 

िरेको कुल प्राप्ताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको  Website: 

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

 
 
 

………………………… 

(लेखनाथ बस्ताकोटी) 

नायब सबु्बा 

 

………………………… 

(टेक प्रसार्द पलुामी) 

केन्रीय प्रनतननधी 

 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 
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