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सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  : ४१/२०७३-७४  सिसि : २०७३/११/१३ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५८/२०७२-७३ (खलुा) स्िास््य सेिा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. 

उपसमूह, चौथो तह, ल्याि अससषे्टन्ट पदको माग पद संख्या १ (एक) को लासग सलइएको अन्तिााताामा 
उपस्स्थत ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको सलस्खत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरिातााको अङ्क र शैस्क्षक योग्यता 
िापतको अङ्कको कूल योगको आधारमा देहाय बमोस्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले सनजको 
रोजाइको प्राथसमकताक्रम अनसुार स्थायी सनयसु्िका लासग तपससल बमोस्जमको कायाालयमा ससफाररश गने 
समसत २०७३/११/१३ को सनर्ायानसुार सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गररएको 
छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िूची 

यो= 
क्र= न= 

रोल न 

उम्मेदिारको 
नाम थर 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफाररस भएको कायाालय 

१ 400109 श्याम कुुँ िर  टिकापुर ९, कैलाली हका बहादरु/लल ु रर्बहादरु 
श्री lhNnf :jf:Yo sfof{no, 

बैतडी   

वैकसपिक योग्यिाक्रि िूची 

िै=यो=क्र=न= रोल नम्बर 
उम्मेदिारको नाम 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

१ 400078 महेश सगरी भिमदत्त १८, कञ्चनपुर  अजुान/गोमती देिी भदे्र 

अस्थायी योग्यिाक्रि िूची 

अ=यो=क्र=नF= रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

1 400004 आदीराम जैसी  देिीराम नयाराम 

2 400083 योगेन्द्र िहादरु िोहरा डम्िरससह प्रतापससह 

 

                                                                  
                               
  (माया देवी जोशी)       (खगेन्द्र प्रसाद िट्ट )      (यवुराज पोखरेल) 
         ना स ु                 शाखा अधिकृत                         ननदेशक 

 
 

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सस्म्मसलत भएका सम्बस्न्धत उम्मेदिारले आफूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क यो नसतजा प्रकाशन भएको 
समसतले ७ ददन पसछ अको ७ ददन सम्म अयोगको Website: Www psc gov np/ advertise/advertise/user बाि हेनन सककने ब्यहोरा 
जानकारी गराईन्द्छ । 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/
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Web site: www psc gov np, Email  Address  Mahakali@psc gov np , 099-521209, 099523992 
 

 

सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  : ४२/२०७३-७४  सिसि : २०७३/११/१३ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५९/२०७२-७३ (मवहला) स्िास््य सेिा, मे.ल्या.टे. समूह, 
ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याि अससषे्टन्ट पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलइएको 
अन्तिााताामा उपस्स्थत १ (एक) मात्र उम्मेदिारको सलस्खत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तिाातााको अङ्क र शैस्क्षक 
योग्यता िापतको अङ्कको कूल योगको आधारमा देहाय बमोस्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले सनजको 
रोजाइको प्राथसमकताक्रम अनसुार स्थायी सनयसु्िका लासग तपससल बमोस्जमको कायाालयमा ससफाररश गने 
समसत २०७३/११/१३ को सनर्ायानसुार सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकास्शत गररएको 
छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िूची 

यो= 
क्र= न= 

रोल न 

उम्मेदिारको 
नाम थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफाररस भएको कायाालय 

१ 400064 पवित्रा चौधरी िनगढी १, कैलाली रामकृष्र्/जगुमानी बजारु 
श्री lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

डडेल्धरुा    

 

                                                                               
(माया देवी जोशी)       (खगेन्द्र प्रसाद िट्ट )      (यवुराज पोखरेल) 
       ना स ु                 शाखा अधिकृत                         ननदेशक 

 
 

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सस्म्मसलत भएका सम्बस्न्धत उम्मेदिारले आफूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क यो नसतजा प्रकाशन भएको 
समसतले ७ ददन पसछ अको ७ ददन सम्म अयोगको Website: Www psc gov np/ advertise/advertise/user बाि हेनन सककने ब्यहोरा 
जानकारी गराईन्द्छ । 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/
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एकिुष् ट योग्यिाक्रि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  : ४३/२०७३-७४  सिसि : २०७३/११/१३ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५८/२०७२-७३ (खलुा), १६१५९/२०७२-७३ (मवहला), अनसुार 
स्िास््य सेिा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याि अससषे्टन्ट पदमा स्थायी सनयसु्िका 
लासग ससफाररस भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् त गरेको कूल अङ्कको आधारमा समसत २०७३/११/१३ को 
सनर्ायानसुार देहाय बमोस्जमको एकमषु् ट योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको 
लासग यो सूचना प्रकास्शत गररएको छ ।   

एकिुष् ट योग्यिाक्रि िूची 

एकमषु्ट 

यो.क्र. 
न. 

रोल न.  उम्मेदिारको नाम थर ससफाररस गररएको विज्ञापन न  खलु्ला /  समािेशी  

१ 400109 श्याम कुुँ िर  १६१५८/२०७२-७३ खलुा 

२ 400064 पवित्रा चौधरी १६१५९/२०७२-७३ मवहला 

 

                                                                  
                               
  (माया देवी जोशी)       (खगेन्द्र प्रसाद िट्ट )      (यवुराज पोखरेल) 
         ना स ु                 शाखा अधिकृत                         ननदेशक 

 
 
 
 
द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सस्म्मसलत भएका सम्बस्न्धत उम्मेदिारले आफूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क यो नसतजा प्रकाशन भएको 

समसतले ७ ददन पसछ अको ७ ददन सम्म अयोगको Website: Www psc gov np/ advertise/advertise/user बाि हेनन सककने ब्यहोरा 
जानकारी गराईन्द्छ । 

    

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/

