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सचूना न.ं:- ८६/०७३-७४ 

सूचना प्रकाशन मितिM– २०७४।०२।०६ 
 

     यस कायाालयको विज्ञापन नं. १५२१२-१५२१८/०७२-७३ (खुला/समािेशी)¸ नेपाल स्वास््य सेिा, हे.र्ा. समूह, सहायक चौथो 
िह (प्रा.), अ.हे.व. पदमा स्थायी ननयुक्तिका लागि ससफारिश भएका उम्मेदिािहरुले प्राप्ि ििेको कूल प्राप्िाङ्कको आधािमा 
िहेको एकमुष्ट योग्यिाक्रमको सूची समनि २०७४।०२।०६ को ननर्ायानुसाि देहाय बमोक्िम िहेको व्यहोिा सम्बक्धधि सबैको 
िानकािीका लागि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ ।  

एकिषु्ट योग्यिाक्रि सचूी  

यो.क्र.नं रोल नं उम्िेदवारको नाि, थर मसफाररस वव= न= मसफाररश गररएको कायाालय 

१ ३७०५०३ रमेश के.सी. १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ डोल्पा  

२ ३७००२६ अम्वर बहादरु भण्डारी १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ मुिु 

३ ३७०१०३ खगेन्द्र बहादरु शाही १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

४ ३७०६८० सरस्वती बढुा १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ डोल्पा  

५ ३७०७३१ सिृना रोकाया १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ डोल्पा  

६ ३७०००१ रमेश कुमार सापकोटा १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला  

७ ३७०४७७ मनु ऐडी १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ मुिु  

८ ३७००५९ ओमप्रकाश कुशवाहा १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

९ ३७०४९९ रववन्द्र चौलागार्ा १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ मुिु 

१० ३७०६७१ सत्यबहादरु मल् ल १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

११ ३७०६२३ ववसनु प्रसाद यादव १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ डोल्पा  

१२ ३७००८९ कृष्ण खनाल १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ डोल्पा  

१३ ३७०४८७ मोततलाल िैसी १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला  

१४ ३७०४०८ तबखा रावल १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

१५ ३७०३६३ प्रयागलाल िैसी १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला  

१६ ३७०६७५ सन्द्तोष बोहोरा १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ डोल्पा  

१७ ३७०४७४ तममबहादरु बढुा  १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ डोल्पा  
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यो.क्र.नं रोल नं उम्िेदवारको नाि, थर मसफाररस वव= न= मसफाररश गररएको कायाालय 

१८ ३७००३४ अशोक कुमाल १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला  

१९ ३७०२८२ नन्द्दतसिंह रावत १५२१२/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला  

२० ३७०३८४ बसन्द्त के. तस. १५२१८/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

२१ ३७०३६९ प्रमेप्रकाश वव.क. १५२१६/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

२२ ३७०७०९ सतुिर कुमार यादव १५२१५/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

२३ ३७०५७३ लक्ष्मी भण्डारी १५२१३/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

२४ ३७०२८३ नन्द्दाकुमारी शमाा १५२१३/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

२५ ३७००३० अरुण कुमार महतो १५२१५/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

२६ ३७०१८० िीबन ऐडी १५२१४/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

२७ ३७०६६७ सिंतोषकुमार चौरतसया १५२१५/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

२८ ३७००८१ कववता बढुा  १५२१३/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

२९ ३७०५२३ रािकुमार साह १५२१५/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

३० ३७०६३२ शशी बहादरु बढुाथोकी १५२१७/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

३१ ३७०११८ गिंगा देवकोटा १५२१३/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

३२ ३७०४३० भवुन वाठामगर १५२१४/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

३३ ३७००४२ र्ाश्वरबहादरु पनुमगर १५२१४/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

३४ ३७०३१५ तनरुता खड्का १५२१३/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

३५ ३७०२४९ देवनारायण चौिरी १५२१४/०७२-७३ जिल्ला स्वास््य कायाालय¸ हुम्ला 

 

 

 

 

(टिंक प्रसाद न्द्यौपान)े    (ओमकुमार शे्रष् ठ)             (एकनारायण शमाा)        
   नायब सबु्बा       शाखा अतिकृत                        तनदेशक 


