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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : २०/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२१

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५१/२०७३-७४ (खल
ु ा) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न.
समहू , चौथो तह, अ.न.वम. ररक्त पद सख्ं या ६ (छ) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत ९ (नौ) जना
उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको आधारमा
देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको आधारमा
स्थायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/०९/२१ मा वनर्ाय
भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400251

२.

400234

३.

400127

४.

400472

५.

400459

६.

400007

उम्िेदवािको नाि थि
बाब/ु आिाको नाि
ि ठे गाना
बािमती बडु
जनकराज/यशोदादेिी
वभमदत्त–५, कञ्चनपरु
पष्ु पाकुमारी बढु ा
हका बहादरु /सकुन्तलादेिी
वभमदत्त–९, कञ्चनपरु
जानकी नाथ
भोज/कुन्ती
बेदकोट–३, कञ्चनपरु
वहरा भण्डारी
ििं ाराम/अमृतादेिी
िोदािरी–१२, कै लाली
सवु स्मता कुँु िर
कुशलवसहं /तारा
धारी–२, दाचाल
के शरीदेिी
ु ा
अवनताकुमारी वसंह
हका बहादरु /पािातीदेिी
वभमदत्त.–६, कञ्चनपरु

बाजेको
नाि

सिफारिि भएको कायाालय

के शिदत्त

वजल्ला स्िास््य कायाालय, दाचाल
ु ा

मनिीर

वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी

वकश्न

वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी

शभु नाथ

वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी

हररवकसन

वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी

िोपालबहादरु वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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अस्थायी योग्यिाक्रि िच
ू ी
अ.यो.क्र. नं.

िोल नं.

उम्िेदवािको नाि थि

१.

400373

लवलता भट्ट

२.

400260

वबमला बोिटी

३.

400113

चाुँदनी भण्डारी

(खिेन्र प्रसाद भट्ट)

(निराज लम्साल)

(यिु राज पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : २१/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२१
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५२/२०७३-७४ (मवहला) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न. समहू ,
चौथो तह, अ.न.वम. ररक्त पद सख्ं या २ (दईु ) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत १५ (पन्र) जना
उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको आधारमा देहाय
बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको आधारमा स्थायी वनयवु क्तका
लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/०९/२१ मा वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको
जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400384

२.

400048

उम्िेदवािको नाि
बाजेको
बाबु/आिाको नाि
थि ि ठे गाना
नाि
सरस्ितीकुमारी भट्ट
बल्देि/जानकी
मवनराम
श्रीके दार–३, बैतडी
कल्पना भट्ट
िोविन्दप्रसाद/पदमादेिी नारद
निदिु ाा –१, डडेल्धरा

सिफारिि भएको कायाालय
वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी
वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी

वैकसपिक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400175

उम्िेदवािको नाि
थि
धमाा भट्ट

बाब/ु आिाको नाि
देिीदत्त/लक्ष्मीदेिी

बाजेको नाि
भिीरथ

(खिेन्र प्रसाद भट्ट)

(निराज लम्साल)

(यिु राज पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : २२/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२१
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५३/२०७३-७४ (आ.ज.) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न. समहू ,
चौथो तह, अ.न.वम. ररक्त पद सख्ं या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत ३ (तीन) जना
उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको आधारमा देहाय
बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको आधारमा स्थायी वनयवु क्तका
लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/०९/२१ मा वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको
जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400282

उम्िेदवािको नाि
बाबु/आिाको नाि
थि ि ठे गाना
भोजकुमारी चौधरी
तल
ु ाराम/रामप्यारी
रतनपरु –८, कै लाली

बाजेको नाि
वभख्खु

सिफारिि भएको कायाालय
वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी

वैकसपिक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल नं.

१.

400289

उम्िेदवािको नाि
थि
मन्जु चौधरी

बाबु/आिाको नाि
राजबहादरु /चनकपती

बाजेको नाि
दवु खराम

(खिेन्र प्रसाद भट्ट)

(निराज लम्साल)

(यिु राज पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : २३/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२१
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५४/२०७३-७४ (मधेशी) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न. समहू ,
चौथो तह, अ.न.वम. ररक्त पद सख्ं या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत ३ (तीन) जना
उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको आधारमा देहाय
बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको आधारमा स्थायी वनयवु क्तका
लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/०९/२१ मा वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको
जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र.
न.ं

िोल न.ं

१.

400379

उम्िेदवािको नाि थि
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि सिफारिि भएको कायाालय
ि ठे गाना
िविताकुमारी यादि
वशिजी/दरु ोदेिी
जयलाल
वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी
बल्हाकठाल–३, धनषु ा

वैकसपिक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल नं.

१.

400300

उम्िेदवािको नाि
थि
माधरु ी पाठक झा

बाबु/आिाको नाि
श्रीकृ ष्र्/धमाकला

बाजेको नाि
विशेश्वर

(खिेन्र प्रसाद भट्ट)

(निराज लम्साल)

(यिु राज पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : २४/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२१
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५५/२०७३-७४ (वप.क्षे.) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न. समहू ,
चौथो तह, अ.न.वम. ररक्त पद सख्ं या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत ५ (पाुँच) जना
उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको आधारमा देहाय
बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको आधारमा स्थायी वनयवु क्तका
लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/०९/२१ मा वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको
जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल न.ं

१.

400286

उम्िेदवािको नाि
बाब/ु आिाको नाि
थि ि ठे गाना
मवनशाकुमारी जोशी
रंिलाल/मानमवतदेिी
बङु ् िल–९, बझाङ्ि

बाजेको नाि
धवनकृ ष्र्

सिफारिि भएको कायाालय
वजल्ला स्िास््य कायाालय, बैतडी

वैकसपिक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400378

उम्िेदवािको नाि
बाबु/आिाको नाि
थि ि ठे गाना
िविता ढुिं ाना
खिेन्रप्रसाद/धौलीदेिी
मिं लसेन–६, अछाम

बाजेको नाि
रुर

(खिेन्र प्रसाद भट्ट)

(निराज लम्साल)

(यिु राज पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिश िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना न. २५/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२१
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५१/२०७३-७४(खल
ु ा), १६१५२/२०७३-७४ (मवहला),
१६१५३/२०७३-७४ (आ.ज.), १६१५४/२०७३-७४ (मधेशी) र १६१५५/२०७३-७४ (वप.क्षे.) अनसु ार नेपाल
स्िास््य सेिा, प.हे.न. समहू , चौथो तह, अ.न.वम. पदको माि पद सख्ं या ११ (एघार) मा स्थायी वनयवु क्तका लावि
वसफाररस िररएका तपवसलका उम्मेदिारहरुले प्राप्त िरेको कुल अङ्कको आधारमा देहाय बमोवजमको एकमष्ु ट
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७४/०९/२१ को वनर्ायानसु ार सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो
सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
एकिुष्ट योग्यिाक्रि िच
ू ी
एकिुष्ट
यो.क्र.न.ं

िोल नं.

१.

400251

२.

400234

३.

400127

४.

400472

५.

400459

६.

400007

७.

400384

८.

400048

९.

400286

१०.

400282

११.

400379

उम्िेदवािको नाि थि

सिफारिि सवज्ञािन नं.

ििूह (सकसिि)

बािमती बडु
पष्ु पाकुमारी बढु ा
जानकी नाथ
वहरा भण्डारी
सवु स्मता कुँु िर
अवनताकुमारी वसहं
सरस्ितीकुमारी भट्ट
कल्पना भट्ट
मवनशाकुमारी जोशी
भोजकुमारी चौधरी
िविताकुमारी यादि

१६१५१/२०७३-७४
१६१५१/२०७३-७४
१६१५१/२०७३-७४
१६१५१/२०७३-७४
१६१५१/२०७३-७४
१६१५१/२०७३-७४
१६१५२/२०७३-७४
१६१५२/२०७३-७४
१६१५५/२०७३-७४
१६१५३/२०७३-७४
१६१५४/२०७३-७४

खल्
ु ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
महिला
महिला
पि.क्षे.
आ.ज.
मधेशी

(खिेन्र प्रसाद भट्ट)

(निराज लम्साल)

(यिु राज पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक
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