
यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०४६९ उमेश गौतम विरेन्द्रनगर-६, सुरे्खत वगरीप्रसाद/वगता शोभार्खर

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव

नोटः  

यस विज्ञापनमा विखर्खत परीक्षाबाट अन्तिाातााको िावग छनौट भई अन्तिााताामा सखिविन भएका उिेदिारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारिे यो नवतजा प्रकाशन 

भएको वमवतिे ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

बसफाररश योग्यताक्रमः

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं. २६५/०७८-७९

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२४/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाि स्वास्थ्य सेिा, हेल्थ इन्पेक्सन समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), जनस्वास्थ्य

अविकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का िावग विखर्खत परीक्षाबाट अन्तिाातााको िावग छनौट भएका ३ (तीन) जना

उिेदिारहरुको वमवत २०७८।०५।२२ गते अन्तिााताा संचािन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथित २ (दुई) जना उिेदिारहरुको

अन्तिााताा , सामूवहक परीक्षण र विखर्खत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे

बढुिा वनयुखिको िावग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्राियमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७८।०५।२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको िावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

बमबतः  २०७८।०५।२३
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०५६२ अमतृव  ज्ञर्वली बुटिि-११, रुपने्दही झविन्द्र/ठगकुमारी र्खगेश्वर

२ ८७०२८७ प्रियकंव  खसतर्डव उिााबारी-७, मोरङ्ग मािि/शान्ता वबषु्ण भि

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०४६६ िप्रर्ण कुमवि खनवल तानसेन-८, पाल्पा सुिणाप्रसाद/शोभाकुमारी गोवपनाि

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०६०६ भरु्न ठकुिवठी िािवसंह श्यामवसंह

२ ८७०५२० कृपव थवपव मगि वभमबहादुर शमे्सर

३ ८७०४५३ असनतव खनवल दुगााप्रसाद जगन् नाि

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव

नोटः  

यस विज्ञापनमा विखर्खत परीक्षाबाट अन्तिाातााको िावग छनौट भई अन्तिााताामा सखिविन भएका उिेदिारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारिे यो नवतजा प्रकाशन भएको 

वमवतिे ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

बसफाररश योग्यताक्रमः

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  २६६/०७८-७९

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२५/०७६-७७ (खुला), नेपाि स्वास्थ्य सेिा, हेल्थ इन्पेक्सन समूह, सातौ ंतह (प्रा.), जनस्वास्थ्य अविकृत

पदको माग पद संख्या २ (दुई) का िावग विखर्खत परीक्षाबाट अन्तिाातााको िावग छनौट भएका ६ (छ) जना उिेदिारहरुको वमवत

२०७८।०५।२२ गते अन्तिााताा संचािन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथित ६ (छ) जना उिेदिारहरुमधे्य रोि नं. ८७०४६९ का

उिेदिार वि.नं. १७३२४।०७६-७७ (आ.प्र.) तफा  वसफाररश भइसकेकोिे बाुँकी उिेदिारहरुको अन्तिााताा, सामूवहक परीक्षण र

विखर्खत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थिायी वनयुखिको िावग स्वास्थ्य

तिा जनसंख्या मन्त्राियमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७८।०५।२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको िावग यो

सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

बमबतः  २०७८।०५।२३

अस्थायी योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०२४५ सिमनृ  कवफ्ले भरतपुर-११, वचतिन नारायणप्रसाद/सीतामाया िोक प्रसाद

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०५२० कृपव  थवपव मगि गोकुिगंगा-४, रामेछाप वभमबहादुर/सुकुवढकु शमे्सर

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

यस विज्ञापनमा विखर्खत परीक्षाबाट अन्तिाातााको िावग छनौट भई अन्तिााताामा सखिविन भएका उिेदिारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारिे यो नवतजा प्रकाशन भएको 

वमवतिे ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  २६७/०७८-७९

बमबतः  २०७८।०५।२३

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२६/०७६-७७ (मबहला), नेपाि स्वास्थ्य सेिा, हेल्थ इन्पेक्सन समूह, सातौ ंतह (प्रा.), जनस्वास्थ्य

अविकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का िावग विखर्खत परीक्षाबाट अन्तिाातााको िावग छनौट भएका ६ (छ) जना उिेदिारहरुको

वमवत २०७८।०५।२२ गते अन्तिााताा संचािन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथित ६ (छ)   जना उिेदिारहरुमधे्य रोि नं. ८७०५६२ र

८७०२८७ का उिेदिारहरु वि.नं. १७३२५।०७६-७७ (रु्खिा) तफा  वसफाररश भइसकेकोिे बाुँकी उिेदिारहरुको अन्तिााताा,

सामूवहक परीक्षण र विखर्खत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थिायी

वनयुखिको िावग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्राियमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७८।०५।२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको िावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०५०३ िजंय कुमवि महविेठ गोनरपुरा-४, महोत्तरी राजेन्द्र/द्रोपतीदेिी जोगी

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००५९ ििोज कुमवि िवय जिेश्वर-८, महोत्तरी रामप्रबोि/रामकुमारी साहेब

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

यस विज्ञापनमा विखर्खत परीक्षाबाट अन्तिाातााको िावग छनौट भई अन्तिााताामा सखिविन भएका उिेदिारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारिे यो नवतजा प्रकाशन भएको 

वमवतिे ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  २६८/०७८-७९

बमबतः  २०७८।०५।२३

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२७/०७६-७७ (मिेशी), नेपाि स्वास्थ्य सेिा, हेल्थ इन्पेक्सन समूह, सातौ ंतह (प्रा.), जनस्वास्थ्य

अविकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का िावग विखर्खत परीक्षाबाट अन्तिाातााको िावग छनौट भएका ४ (चार) जना उिेदिारहरुको

वमवत २०७८।०५।२२ गते अन्तिााताा संचािन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथित ४ (चार)  जना उिेदिारहरुको अन्तिााताा , सामूवहक

परीक्षण र विखर्खत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थिायी वनयुखिको िावग

स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्राियमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७८।०५।२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको

िावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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बमबतः  २०७८।०५।२३

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
बसफाररश गररएको 

बवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैबफयत

१ ८७०५६२ अमृता  ज्ञिािी 17325/076-77 रु्खिा

२ ८७०२८७ वप्रयंका  र्खवतिडा 17325/076-77 रु्खिा

३ ८७०२४५ वसमृन  काफे्ल 17326/076-77 मवहिा

४ ८७०५०३ संजय कुमार महासेठ 17327/076-77 मिेशी

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं. २६९/०७८-७९

आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७३२५/०७६-७७ (खुला), १७३२६/०७६-७७ (मबहला) र १७३२७/०७६-७७ (मिेशी),

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौ ंतह (प्रा.), जनस्वास्थ्य अबिकृत  पदमा वनयुखिका िावग वसफाररश

भएका उिेदिारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्तांकको आिारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची वमवत २०७८।०५।२३ को

वनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको िावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव
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