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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०००४ रामकुमार अधिकारी बुढाधिलकण्ठ-११, काठमाड ौं अचु्यतप्रसाद/कमला सुर्यप्रसाद

२ ८७००३३ धदलीप पाणे्ड राप्ती-१, दाङ पदमबहादुर/इमादेवी भोटबहादुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००२० धबरोिकुमार महतो धिरेश्वरिाथ-५, ििुषा रामलखि/जहरीदेवी मटुक

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ८७०००३ रत् िहरर रत् िकुमार

२ ८७००२२ कृष्ण धदलबहादुर

३ ८७००१५ हररबहादुर तेजबहादुर

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

र्स धवज्ञापिमा धलखखत परीिाबाट अन्तवायतायको लाधि छि ट भई अन्तवायतायमा सखिधलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले र्ो िधतजा प्रकाशि 

भएको धमधतले ७ (सा ) धदि पधछ अको ७ (सा ) धदिसि आर्ोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेिय सधकिे व्यहोरा जािकारी िराइन्छ ।

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

अस्थायी योग्य ाक्रििः

उमे्मदवारको नाि थर

रामहरर शे्रष्ठ

रोज प्रजापती

सुरेन्द्र शे्रष्ठ

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७८८/०७८-७९

आर्ोिको मवज्ञापन नं. १७३३०/०७७-७८ (खुला), िेपाल स्वास्थ्य सेवा, होधमर्ोप्याथी समूह, आठ ौं तह, होधमर्ोप्याधथक

धिधकत्सक पदको माि पद सौंख्या २ (दुई) का लाधि धलखखत परीिाबाट अन्तवायतायको लाधि छि ट भएका ४ (िार) जिा

उिेदवारहरुको धमधत २०७८।१२।१६ िते  अन्तवायताय सौंिालि भएकोमा अन्तवायतायमा उपखथथत ४ (िार) जिा उिेदवारहरुको

अन्तवायताय , सामूधहक परीिण र धलखखत परीिा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहार् बमोधजमको र्ोग्यताक्रम कार्म हुि

आएकोले थथार्ी धिरु्खिको लाधि स्वास्थ्य तथा जिसौंख्या मन्त्रालर्मा धसफाररश ििे िरी धमधत २०७८।१२।१६ मा धिणयर्

भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जािकारीको लाधि र्ो सूििा प्रकाशि िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

Page 1 of  3 अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०००८ िरिनव गिुवगवई धवराटििर-१३, मोरङ ओमकार/धलले्लश्वरी वासुदेव

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००१६ मनोिमव जवयिर्वल रामिोपालपुर-६, महोत्तरी परमािन्द/शकुन्तलादेवी रामिररत्र

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

र्स धवज्ञापिमा धलखखत परीिाबाट अन्तवायतायको लाधि छि ट भई अन्तवायतायमा सखिधलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले र्ो िधतजा प्रकाशि 

भएको धमधतले ७ (सा ) धदि पधछ अको ७ (सा ) धदिसि आर्ोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेिय सधकिे व्यहोरा जािकारी िराइन्छ 

।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७८९/०७८-७९

आर्ोिको मवज्ञापन नं. १७३३१/०७७-७८ (िमहला), िेपाल स्वास्थ्य सेवा, होधमर्ोप्याथी समूह, आठ ौं तह, होधमर्ोप्याधथक

धिधकत्सक पदको माि पद सौंख्या १ (एक) का लाधि धलखखत परीिाबाट अन्तवायतायको लाधि छि ट भएका ३ (तीि) जिा

उिेदवारहरुको धमधत २०७८।१२।१६ िते अन्तवायताय सौंिालि भएकोमा अन्तवायतायमा उपखथथत ३ (तीि) जिा

उिेदवारहरुको अन्तवायताय, सामूधहक परीिण र धलखखत परीिा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहार् बमोधजमको

र्ोग्यताक्रम कार्म हुि आएकोले थथार्ी धिरु्खिको लाधि स्वास्थ्य तथा जिसौंख्या मन्त्रालर्मा धसफाररश ििे िरी धमधत

२०७८।१२।१६ मा धिणयर् भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जािकारीको लाधि र्ो सूििा प्रकाशि िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

सिावेशी
कैमफय 

१ ८७०००४ रामकुमार अधिकारी 17330/077-78 खुला

२ ८७००३३ धदलीप पाणे्ड 17330/077-78 खुला

३ ८७०००८ सररिा िुरािाई 17331/077-78 मधहला

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७९०/०७८-७९

आर्ोिको मवज्ञापन नम्बर १७३३०/०७७-७८ (खुला) र १७३३१/०७७-७८ (िमहला), िेपाल स्वास्थ्य सेवा,

होधमर्ोप्याथी समूह, आठ ौं तह, होधमर्ोप्याथी धिधकत्सक पदमा धिरु्खिका लाधि धसफाररश भएका उिेदवारहरुले प्राप्त

िरेको कूल प्राप्ताौंकको आिारमा रहेको एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सूिी धमधत २०७८।१२।१६ को धिणयर्ािुसार सम्बखित

सबैको जािकारीको लाधि र्ो सूििा प्रकाशि िररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी: 
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