
यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ ८६१५९६ ८७०१९१ ठगबहादरु गरुुङ गल्कोट-१, बागु्लङ खड्कबहादुर/तुलसी पारससङ

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १९३२२ ८७०२५९ प्रविणकुमार खनाल तानसेन-८, पाल्पा सुवर्णप्रसाद/शोभाकुमारी गोसपनाथ

यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ १४८५८६ ८७०१९६ सशवप्रसाद भक्तिवेलास

२ ४६८३२१ ८७०१६८ रामदत्त परमानन्द

नोटः  

आयोगको ववज्ञापन नं. १७३८०/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सात ौं तह, जनस्वास्थ्य असिकृत पदको माग पद

सौंख्या १ (एक) का लासग सलक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लासग छन ट भएका ३ (तीन) जना उमे्मदवारहरुको समसत २०७९।०७।०१  र

२ गते अन्तवाणताण सौंचालन भएकोमा अन्तवाणताणमा उपक्तथथत ३ (तीन) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवाणताण , सामूसहक परीक्षर् र सलक्तखत

परीक्षा समेतको प्राप्ाौंकको आिारमा देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयुक्तिको लासग स्वास्थ्य तथा

जनसौंख्या मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसत २०७९।०७।०२ मा सनर्णय भएको हुुँदा सम्बक्तित सबैको जानकारीको लासग यो सूचना

प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाार्ाा र्था वसफाररश महाशाखा

(अन्तवाार्ाा र्था वसफाररश शाखा)

सूचना नं. ४९६/०७९-८०

वमवर्ः  २०७९।०७।०२

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अविकृर्

(योगराज पौडेल)

शाखा अविकृर्

(केशव शमाा)

उपसवचव

यस सवज्ञापनमा सलक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लासग छन ट भई अन्तवाणताणमा सक्तम्मसलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बक्तित उमे्मदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले 

७ (सार्) सदन पसछ अको ७ (सार्) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

वसफाररश योग्यर्ाक्रमः

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमः

अस्थायी योग्यर्ाक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

सुबास बास्तोला

मोहनदेव जोशी
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यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ ८६५६८७ ८७०१९० रोजिना तण्डुकार काठमाड ौं-९, काठमाड ौं महेन्द्र/सहरा श्याम

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ ८६७९९० ८७०१९४ ननरध्िि घतीमगर रोल्पा-२, रोल्पा चामबहादुर/मनपुरा थमनससौं

नोटः  

यस सवज्ञापनमा सलक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लासग छन ट भई अन्तवाणताणमा सक्तम्मसलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बक्तित उमे्मदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको 

समसतले ७ (सार्) सदन पसछ अको ७ (सार्) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाार्ाा र्था वसफाररश महाशाखा

(अन्तवाार्ाा र्था वसफाररश शाखा)

सूचना नं. ४९७/०७९-८०

वमवर्ः  २०७९।०७।०२

आयोगको ववज्ञापन नं. १७३८१/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सात ौं तह, जनस्वास्थ्य असिकृत पदको माग

पद सौंख्या १ (एक) का लासग सलक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लासग छन ट भएका ५ (पाुँच) जना उमे्मदवारहरुको समसत

२०७९।०७।०१ र २ गते अन्तवाणताण सौंचालन भएकोमा अन्तवाणताणमा उपक्तथथत ५ (पाुँच) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवाणताण , सामूसहक

परीक्षर् र सलक्तखत परीक्षा समेतको प्राप्ाौंकको आिारमा देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयुक्तिको

लासग स्वास्थ्य तथा जनसौंख्या मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसत  २०७९।०७।०२ मा सनर्णय भएको हुुँदा सम्बक्तित सबैको

जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

वसफाररश योग्यर्ाक्रमः

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अविकृर्

(योगराज पौडेल)

शाखा अविकृर्

(केशव शमाा)

उपसवचव
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वमवर्ः  २०७९।०७।०२

योग्यर्ाक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
वसफाररश गररएको 

ववज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैवफयर्

१ ८७०१९१ ठगबहादुर गुरुङ 17380/078-79 खुला

२ ८७०१९० रोसजना तणु्डकार 17381/078-79 आ.ज.

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अविकृर्

(योगराज पौडेल)

शाखा अविकृर्

(केशव शमाा)

उपसवचव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाार्ाा र्था वसफाररश महाशाखा

(अन्तवाार्ाा र्था वसफाररश शाखा)

सूचना नं. ४९८/०७९-८०

आयोगको ववज्ञापन नम्बर १७३८०/०७८-७९ (खुला) र १७३८१/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह,

सात ौं तह, जनस्वास्थ्य असिकृत पदमा सनयुक्तिका लासग ससफाररश भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाौंकको

आिारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची समसत २०७९।०७।०२ को सनर्णयानुसार सम्बक्तित सबैको जानकारीको लासग

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यर्ाक्रमको सुची: 

Page 3 of  3 अन्तिााताा तथा सिफाररश शाखा


