लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५४९/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०६

आयोगको मवज्ञापन नं. १७२५५/०७७-७८ (खुला), िेपाल स्वास्थ्य सेवा, एिेस्थेससयोलोजी समूह, िवौं तह, कन्सल्टे ण्ट
एिेस्थेससयोलोसजष्ट पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलखखत परीक्षाबाट अन्तवााताा को लासग छिौट भएका ३ (तीि) जिा
उिे दवारहरुको समसत २०७८।१०।०६ गते अन्तवााताा संचालि भएकोमा अन्तवाा ताामा उपखस्थत ३ (तीि) जिा उिेदवारहरुको
अन्तवााताा र सलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएको स्थायी सियु खिको
लासग स्वास्थ्य तथा जिसंख्या मन्त्रालयमा ससफाररश गिे गरी समसत २०७८।१०।०६ मा सिणाय भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको
जािकारीको लासग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२०४

उम्मेदवारको नाि थर

पं कज बराल

ठे गाना

पोखरा-७, कास्की

बाबु /आिाको नाि

माधवप्रसाद/ससतादे वी

बाजेको नाि

गुणसिसध

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२०९

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मेदवारको नाि थर

पारस पाण्डे

ठे गाना

सवदु र-१०, िुवाकोट

(सेिन्ताकुिारी भट्टराई)
ना.सु.

बाबु /आिाको नाि

रामहरर/सान्िािी

बाजेको नाि

जयबहादु र

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस सवज्ञापिमा सलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लासग छिौट भई अन्तवााताामा सखिसलि भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दवारले यो िसतजा प्रकाशि भएको समसतले
७ (सा ) सदि पसछ अको ७ (सा ) सदिसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे िा ससकिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५५०/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०६

आयोगको मवज्ञापन नं. १७२५६/०७७-७८ (अपांग), िेपाल स्वास्थ्य सेवा, एिेस्थेससयोलोजी समूह, िवौं तह, कन्सल्टे ण्ट
एिेस्थेससयोलोसजष्ट पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलखखत परीक्षाबाट अन्तवााताा को लासग छिौट भएका १ (एक) जिा
उिे दवारको समसत २०७८।१०।०६ गते अन्तवााताा संचालि भएकोमा अन्तवााताा मा उपखस्थत १ (एक) जिा उिेदवारको अन्तवााताा र
सलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले स्थायी सियु खिको लासग स्वास्थ्य
तथा जिसंख्या मन्त्रालयमा ससफाररश गिे गरी समसत २०७८।१०।०६ मा सिणाय भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जािकारीको लासग यो
सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२०१

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मेदवारको नाि थर

सदवस राजभण्डारी

ठे गाना

कासलका-४, बाग्लु ङ्ग

(सेिन्ताकुिारी भट्टराई)
ना.सु.

बाबु /आिाको नाि

रामेश्वर/कदमकुमारी

बाजेको नाि

भुविेश्वर

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस सवज्ञापिमा सलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लासग छिौट भई अन्तवााताामा सखिसलि भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दवारले यो िसतजा प्रकाशि भएको समसतले
७ (सा ) सदि पसछ अको ७ (सा ) सदिसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे िा ससकिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५५१/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०६
आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७२५५/०७७-७८ (खुला) र १७२५६/०७७-७८ (अपांग), िेपाल स्वास्थ्य सेवा, एिेस्थेससयोलोजी
समूह, िवौं तह, कन्सल्टे ण्ट एिेस्थेससयोलोसजष्ट पदमा सियु खिका लासग ससफाररश भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल
प्राप्तां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची समसत २०७८।१०।०६ को सिणायािुसार सम्बखित सबैको जािकारीको
लासग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी:
योग्य ाक्रि नं.

रोल नं.

१

८७०२०४

पंकज बराल

२

८७०२०१

सदवस राजभण्डारी

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मेदवारको नाि थर

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

17255/077-78
17256/077-78

(सेिन्ताकुिारी भट्टराई)
ना.सु.
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खुला/ सिावेशी

कैमफय

खुला
अपांग

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

