लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५४१/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०५

आयोगको मवज्ञापन नं . १७२४१/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, सजारी समूह, न्यूरो सजारी उपसमूह , नि ौं िह, कन्सल्टे ण्ट
न्यूरो सजान पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लाबग बलखखि परीक्षािाट अन्तिाािााको लाबग छन ट भएका ३ (िीन) जना
उिेदिारहरुको बमबि २०७८।१०।०५ गिे अन्तिाािाा सौंिालन भएकोमा अन्तिाािाामा उपखथिि ३ (िीन) जना उिेदिारहरुको
अन्तिाािाा र बलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ताौंकको आधारमा दे हाय िमोबजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले थिायी बनयुखिको
लाबग स्वास्थ्य ििा जनसौंख्या मन्त्रालयमा बसफाररश गने गरी बमबि २०७८।१०।०५ मा बनर्णाय भएको हुुँ दा सम्बखिि सिैको
जानकारीको लाबग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०३४२

उम्मे दवारको नाि थर

बिनोद राजभण्डारी

ठे गाना

गोकर्णे श्वर-४, काठमाड ौं

बाबु /आिाको नाि

नन्दकुमार/बिष्णुदेिी

बाजेको नाि

मोबिकुमार

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२५१

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मे दवारको नाि थर

सोमराज लाबमछाने

ठे गाना

काबलका-२, बिििन

(सेिन्ताकुिारी भट्टराई)
ना.सु.

बाबु /आिाको नाि

झलकप्रसाद/जानुका

बाजेको नाि

खेमलाल

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस बिज्ञापनमा बलखखि परीक्षािाट अन्तिाा िाा को लाबग छन ट भई अन्तिाा िाा मा सखिबलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखिि उिे दिारले यो नबिजा प्रकाशन भएको
बमबिले ७ (सा ) बदन पबछ अको ७ (सा ) बदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हे ना सबकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५४२/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०५

आयोगको मवज्ञापन नं . १७२४२/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, सजारी समूह, न्यूरो सजारी उपसमूह , नि ौं िह, कन्सल्टे ण्ट
न्यूरो सजान पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लाबग बलखखि परीक्षािाट अन्तिाािााको लाबग छन ट भएका ५ (पाुँि) जना
उिेदिारहरुको बमबि २०७८।१०।०५ गिे अन्तिाािाा सौंिालन भएकोमा अन्तिाािाामा उपखथिि ५ (पाुँि) जना उिेदिारहरुमध्ये रोल
नौं. ८७०३४२ का उिेदिार बि.नौं. १७२४१।०७७-७८ मा बसफाररश भइकसेकोले िाुँकी उिेदिारहरुको अन्तिाािाा र बलखखि परीक्षा
समेिको प्राप्ताौंकको आधारमा दे हाय िमोबजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले थिायी बनयुखिको लाबग स्वास्थ्य ििा जनसौंख्या
मन्त्रालयमा बसफाररश गने गरी बमबि २०७८।१०।०५ मा बनर्णाय भएको हुुँ दा सम्बखिि सिैको जानकारीको लाबग यो सूिना प्रकाशन
गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२५६

उम्मे दवारको नाि थर

नरे न्द्र साबलके

ठे गाना

भिपु र-३, भिपु र

बाबु /आिाको नाि

बिष्णुलाल/कान्छी

बाजेको नाि

मानिहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२९८

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मे दवारको नाि थर

राजेन्द्र श्रेष्ठ

ठे गाना

छत्रदे ि-८, अर्ाा खाुँ िी

(सेिन्ताकुिारी भट्टराई)
ना.सु.

बाबु /आिाको नाि

िन्द्रमान/बमरा

बाजेको नाि

सत्यमान

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस बिज्ञापनमा बलखखि परीक्षािाट अन्तिाा िाा को लाबग छन ट भई अन्तिाा िाा मा सखिबलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखिि उिे दिारले यो नबिजा प्रकाशन भएको
बमबिले ७ (सा ) बदन पबछ अको ७ (सा ) बदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हे ना सबकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५४३/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०५

आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७२४१/०७७-७८ (खुला) र १७२४२/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, सजारी समूह ,
न्यूरो सजारी उपसमूह , नि ौं िह, कन्सल्टे ण्ट न्यूरो सजान पदमा बनयुखिका लाबग बसफाररश भएका उिेदिारहरुले प्राप्त
गरे को कूल प्राप्ताौंकको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यिाक्रमको सूिी बमबि २०७८।१०।०५ को बनर्णायानुसार सम्बखिि सिैको
जानकारीको लाबग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी:
योग्य ाक्रि नं.

रोल नं.

१

८७०३४२

बिनोद राजभण्डारी

२

८७०२५६

नरे न्द्र साबलके

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मे दवारको नाि थर

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

17241/077-78
17242/077-78

(सेिन्ताकुिारी भट्टराई)
ना.सु.
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खुला/ सिावेशी

कैमफय

खुला
आ.ज.

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

