लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५५४/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७२६४/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नडसाङ्ग समूह, नवौुं तह, अस्पताल नडसाङ्ग प्रशासक
पदको माग पद सुंख्या ७ (सात) का लाडग डलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवााताा को लाडग छनौट भएका १० (दश) जना उम्मेदवारहरुको डमडत
२०७८।१०।०७ दे द्धख ०९ गते सम्म अन्तवााताा सुंचालन भएकोमा अन्तवाा ताामा उपद्धस्ित १० (दश) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवााताा र
डलद्धखत परीक्षा समेतको प्राप्ाुंकको आधारमा दे हाय बमोडजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्िायी डनयु द्धक्तको लाडग स्वास्थ्य
तिा जनसुंख्या मन्त्रालयमा डसफाररश गने गरी डमडत २०७८।१०।०९ मा डनणाय भएको हुुँ दा सम्बद्धित सबैको जानकारीको लाडग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७०१४८

ज्योती भेटुवाल

कनकाई-९, झापा

यु क्तप्रसाद/भक्ताकुमारी

डिल्लीराम

२

८७०१०७

भारती शमाा

मध्यपु र डिमी-३, भक्तपु र

भानुभक्त/बशु धरा

महोदत्त

३

८७०१३६

शडमाला शमाा

घोराही-१५, दाङ्ग

पदमप्रसाद/शु डसला

केशवराज

४

८७०१०४

आशा पन्थ

डदगाम-५, गुल्मी

केशवराज/लक्ष्मी

लोकनाि

५

८७०१६८

डवमला क्षेत्री

बुटवल-९, रुपन्दे ही

डगरबहादु र /पडबत्रा

खि् कबहादु र

६

८७०३९६

डप्रया िापा

डसद्धिचरण-९, ओखलढुुं गा

गणे शबहादु र /रे खा

जयबहादु र

७

८७०११९

कमला रानामगर

उरामपोखरा-३, पवात

यमबहादु र /कौडशला

टे कबहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०१३७

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मेदवारको नाि थर

डवद्या वस्नेत

ठे गाना

डवराटनगर-३, मोरङ्ग

बाबु /आिाको नाि

िकाबहादु र /माया

बाजेको नाि

नैनडसुंह

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस डवज्ञापनमा डलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाडग छनौट भई अन्तवााताामा सद्धम्मडलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बद्धित उम्मे दवारले यो नडतजा प्रकाशन भएको डमडतले
७ (सा ) डदन पडछ अको ७ (सा ) डदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सडकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५५५/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७२६५/०७७-७८ (िमहला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नडसाङ्ग समूह, नवौुं तह, अस्पताल नडसाङ्ग प्रशासक
पदको माग पद सुंख्या २ (दु ई) का लाडग डलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाा तााको लाडग छनौट भएका १४ (चौध) जना उम्मेदवारहरुको डमडत
२०७८।१०।०७ दे द्धख ०९ गते सम्म अन्तवााताा सुंचालन भएकोमा अन्तवााताा मा उपद्धस्ित १४ (चौध) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल नुं .
८७०१०४, ८७०१०७, ८७०११९, ८७०१३६, ८७०१४८, ८७०१६८ र ८७०३९६ का उम्मे दवारहरु डव.नुं. १७२६४।०७७-७८ मा डसफाररश
भइसकेकोले बाुँकी उम्मे दवारहरुको अन्तवााताा र डलद्धखत परीक्षा समेतको प्राप्ाुं कको आधारमा दे हाय बमोडजमको योग्यताक्रम कायम
हुन आएकोले स्िायी डनयुद्धक्तको लाडग स्वास्थ्य तिा जनसुंख्या मन्त्रालयमा डसफाररश गने गरी डमडत २०७८।१०।०९ मा डनणा य भएको
हुुँ दा सम्बद्धित सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७०३७८

डवद्या बाुँ स्तोला

पोखरा-११, कास्की

ऋडिराम/डसता

पदमलाल

२

८७०१४९

ईश्वरी के.सी.

कोहलपु र-११, बाुँ के

गुंगाबहादु र /द्धखमा

लालबहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०१३७

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मेदवारको नाि थर

डवद्या वस्नेत

ठे गाना

डवराटनगर-३, मोरङ्ग

बाबु /आिाको नाि

िकाबहादु र /माया

बाजेको नाि

नैनडसुंह

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस डवज्ञापनमा डलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाडग छनौट भई अन्तवााताामा सद्धम्मडलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बद्धित उम्मे दवारले यो नडतजा प्रकाशन भएको डमडतले
७ (सा ) डदन पडछ अको ७ (सा ) डदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सडकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५५६/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७२६६/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नडसाङ्ग समूह, नवौुं तह, अस्पताल नडसाङ्ग प्रशासक
पदको माग पद सुंख्या २ (दु ई) का लाडग डलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाा तााको लाडग छनौट भएका ६ (छ) जना उम्मेदवारहरुको डमडत
२०७८।१०।०७ दे द्धख ०९ गते सम्म अन्तवााताा सुंचालन भएकोमा अन्तवाा ताामा उपद्धस्ित ६ (छ) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल नुं . ८७०११९
का उम्मेदवार डव.नुं . १७२६४।०७७-७८ मा डसफाररश भइसकेकोले बाुँ की उम्मे दवारहरुको अन्तवाा ताा र डलद्धखत परीक्षा समेतको
प्राप्ाुं कको आधारमा दे हाय बमोडजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्िायी डनयु द्धक्तको लाडग स्वास्थ्य तिा जनसुंख्या
मन्त्रालयमा डसफाररश गने गरी डमडत २०७८।१०।०९ मा डनणाय भएको हुुँ दा सम्बद्धित सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७००९१

कोपीला श्रेष्ठ

भद्रपु र-९, झापा

ते जनारायण/शान्तीदे वी

जयनारायण

२

८७०१०६

सुडशला िुं गोल

गोदावरी-१२, लडलतपु र

धनबहादु र /मोहनमाया

धमाबहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०१६६

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मेदवारको नाि थर

साडबत्री तु ईतु ई

ठे गाना

भक्तपु र-७, भक्तपु र

बाबु /आिाको नाि

आसबहादु र /नक्कली

बाजेको नाि

काजीलाल

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस डवज्ञापनमा डलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाडग छनौट भई अन्तवााताामा सद्धम्मडलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बद्धित उम्मे दवारले यो नडतजा प्रकाशन भएको डमडतले
७ (सा ) डदन पडछ अको ७ (सा ) डदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सडकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५५७/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७२६७/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नडसाङ्ग समूह, नवौुं तह, अस्पताल नडसाङ्ग
प्रशासक पदको माग पद सुंख्या १ (एक) का लाडग डलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाा तााको लाडग छनौट भएका २ (दु ई) जना उम्मे दवारहरुको
डमडत २०७८।१०।०७ दे द्धख ०९ गते सम्म अन्तवााताा सुंचालन भएकोमा अन्तवाा ताामा उपद्धस्ित २ (दु ई) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवााताा र
डलद्धखत परीक्षा समेतको प्राप्ाुंकको आधारमा दे हाय बमोडजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्िायी डनयु द्धक्तको लाडग स्वास्थ्य
तिा जनसुंख्या मन्त्रालयमा डसफाररश गने गरी डमडत २०७८।१०।०९ मा डनणाय भएको हुुँ दा सम्बद्धित सबैको जानकारीको लाडग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०३२०

उम्मेदवारको नाि थर

श्रुती साह

ठे गाना

लोहना-७, धनुिा

बाबु /आिाको नाि

डबनोदकुमार/अडनता

बाजेको नाि

बद्रीनारायण

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०३७७

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मेदवारको नाि थर

ममताकुमारी यादव

ठे गाना

भगवतपु र-४, सप्री

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

बेचन/इन्द्रदे वी

बाजेको नाि

भुटकुन

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस डवज्ञापनमा डलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाडग छनौट भई अन्तवााताामा सद्धम्मडलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बद्धित उम्मे दवारले यो नडतजा प्रकाशन भएको डमडतले
७ (सा ) डदन पडछ अको ७ (सा ) डदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सडकने 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. ५५८/०७८-७९
मिम िः २०७८।१०।०९

आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७२६४/०७७-७८ (खुला),१७२६५/०७७-७८ (िमहला), १७२६६/०७७-७८ (आ.ज.) र
१७२६७/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नडसाङ्ग समूह, नवौुं तह, अस्पताल नडसाङ्ग प्रशासक पदमा
डनयु द्धक्तका लाडग डसफाररश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाुं कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको
सूची डमडत २०७८।१०।०९ को डनणायानुसार सम्बद्धित सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी:
रोल नं.

१

८७०१४८

ज्योती भेटुवाल

17264/077-78

खुला

२

८७०१०७

भारती शमाा

17264/077-78

खुला

३

८७०१३६

शडमाला शमाा

17264/077-78

खुला

४

८७०१०४

आशा पन्थ

17264/077-78

खुला

५

८७०१६८

डवमला क्षेत्री

17264/077-78

खुला

६

८७०३९६

डप्रया िापा

17264/077-78

खुला

७

८७०११९

कमला रानामगर

17264/077-78

खुला

८

८७०३७८

डवद्या बाुँस्तोला

17265/077-78

मडहला

९

८७०१४९

ईश्वरी के.सी.

17265/077-78

मडहला

१०

८७०३२०

श्रुती साह

17267/077-78

मधेशी

११

८७००९१

कोपीला श्रेष्ठ

17266-077-78

आ.ज.

१२

८७०१०६

सुडशला िुं गोल

17266-077-78

आ.ज.

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मेदवारको नाि थर

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

योग्य ाक्रि नं.

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ
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खुला/ सिावेशी

कैमफय

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

