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यो.क्र.

नं.

िास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ११५०५ ८७०००२ हिराकुमारी हिरौला काठमाडौौं-१६, काठमाडौौं धममध्वज/दीपमाया कृष्णबिादुर

२ २६७७५५ ८७००३१ साहित्रीकुमारी पौडेल कोिलपुर-४, बााँके िररप्रसाद/हिकाकुमारी हिकाराम

(योगराज पौडेल)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस हिज्ञापिमा हलखित परीक्षाबाि अन्तिामतामको लाहि छिौि भई अन्तिामताममा सखिहलि भएका उिेदिारिरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो िहतजा प्रकाशि 

भएको हमहतले ७ (सा ) हदि पहछ अको ७ (सा ) हदिसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि िेिम सहकिे व्यिोरा जािकारी िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११५९/०७९-८०

आयोिको मवज्ञापन नं. १७१७६/०७९-८० (आ.प्र.), िेपाल स्वास्थ्य सेिा, जिरल िहसमङ समूि, एघारौौं ति, प्रमुि अस्पताल

िहसमङ प्रशासक पदको माि पद सौंख्या २ (दुई) का लाहि हलखित परीक्षाबाि अन्तिामतामको लाहि छिौि भएका २ (दुई) जिा

उिेदिारिरुको हमहत २०७९।११।०१ िते अन्तिामताम सौंचालि भएकोमा अन्तिामताममा उपखथित २ (दुई) जिा उिेदिारिरुको

अन्तिामताम र हलखित परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा देिाय बमोहजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले थिायी

हियुखिको लाहि स्वास्थ्य तिा जिसौंख्या मन्त्रालयमा हसफाररश ििे िरी हमहत २०७९।११।०२ मा हिर्मय भएको हुाँदा सम्बखित

सबैको जािकारीको लाहि यो सूचिा प्रकाशि िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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यो.क्र.

नं.

िास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ३१३४३ ८७०११७ कमला रािामिर उरामपोिरा-३, पिमत यमबिादुर/कौहशला िेकबिादुर

यो.क्र.

नं.

िास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ९४८६५५ ८७००३५ साहित्री तुईतुई भिपुर-७, भिपुर आसबिादुर/िक्कली काजीलाल

(योगराज पौडेल)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

मसफाररश योग्य ाक्रििः

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११६०/०७९-८०

आयोिको मवज्ञापन नं. १७१७७/०७९-८० (आ.ज.), िेपाल स्वास्थ्य सेिा, जिरल िहसमङ समूि, एघारौौं ति, प्रमुि अस्पताल

िहसमङ प्रशासक पदको माि पद सौंख्या १ (एक) का लाहि हलखित परीक्षाबाि अन्तिामतामको लाहि छिौि भएका ३ (तीि) जिा

उिेदिारिरुको हमहत २०७९।११।०२ िते अन्तिामताम सौंचालि भएकोमा अन्तिामताममा उपखथित ३ (तीि) जिा उिेदिारिरुको

अन्तिामताम र हलखित परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा देिाय बमोहजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले थिायी

हियुखिको लाहि स्वास्थ्य तिा जिसौंख्या मन्त्रालयमा हसफाररश ििे िरी हमहत २०७९।११।०२ मा हिर्मय भएको हुाँदा सम्बखित

सबैको जािकारीको लाहि यो सूचिा प्रकाशि िररएको छ ।

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस हिज्ञापिमा हलखित परीक्षाबाि अन्तिामतामको लाहि छिौि भई अन्तिामताममा सखिहलि भएका उिेदिारिरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो िहतजा प्रकाशि भएको 

हमहतले ७ (सा ) हदि पहछ अको ७ (सा ) हदिसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि िेिम सहकिे व्यिोरा जािकारी िराइन्छ ।

Page 2 of  2 अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव


