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आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १०७२६९६ ८७००३३ आशिष चौहान राजविराज-५, सप्तरी महेशवसिंह/धन रामबहादुर

२ १०६५९७० ८७००७० प्रननि प्रधान बुद्धशान्ती-२, झापा परशुराम/खीलाकुमारी जयनारायण

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपिसिव

यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावि छनौट भई अन्तिााताामा सखिवलन भएका उिेदिारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो नवतजा प्रकाशन 

भएको वमवतले ७ (िात) वदन पवछ अको ७ (िात) वदनसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूिना नं. ४६१/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।२७

आयोिको सवज्ञापन नं. १७३५८/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, विविध समूह, बायोमेविकल इख जवनयररङ्ग

उपसमूह, आठौिं तह, बायोमेविकल इख जवनयर पदको माि पद सिंख्या २ (दुई) का लावि वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावि

छनौट भएका २ (दुई) जना उिेदिारहरुको वमवत २०७९।०६।२७ िते अन्तिााताा सिंचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथित २

(दुई) जना उिेदिारहरुको अन्तिााताा , सामूवहक परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तािंकको आधारमा देहाय बमोवजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी वनयुखिको लावि स्वास्थ्य तिा जनसिंख्या मन्त्रालयमा वसफाररश िने िरी वमवत

२०७९।०६।२७ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।
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(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपिसिव

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूिना नं. ४६२/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।२७

आयोिको सवज्ञापन नं. १७३६०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, विविध समूह, बायोमेविकल इख जवनयररङ्ग

उपसमूह, आठौिं तह, बायोमेविकल इख जवनयर पदको माि पद सिंख्या १ (एक) का लावि वलखखत परीक्षाबाट

अन्तिाातााको लावि छनौट भएका १ (एक) जना उिेदिारको वमवत २०७९।०६।२७ िते अन्तिााताा सिंचालन भएकोमा

अन्तिााताामा उपखथित १ (एक) जना उिेदिार वि.निं. १७३५८।०७८-७९ मा वसफाररश भइसकेकाले यो विज्ञापनमा

वसफाररशका लावि कुनै पवन उिेदिार बाुँकी नरहेको व्यहोरा वमवत २०७९।०६।२७ को वनणायानुसार सम्बखित सबैको

जानकारीको लावि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।
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