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अन्तर्वातवा कवर्ाक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचनव । 

लोक सेवा आयोगको पूवव प्रकाशित सूचना बमोशिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एघार ौं तहका देहायका शवज्ञापन, सेवा, समूह 

र उपसमूहका शवशिन्न पदहरुको अन्तवावताव कायवक्रम देहाय बमोशिम हुने गरी सौंिोधन गररएको व्यहोरा शमशत 

२०७८।०८।०६ को शनर्वयानुसार सम्बन्धित सबैको िानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।  
 

विज्ञापन नं. सेिा,समूह, पद 
उमे्मदिारको वििरण अन्तिाार्ाा वमवर्  

 र समय क्र.सं. रोल नं. उमे्मदिारको नाम 
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(आ.ि.) 

स्वास्थ्य, मेशिशसन, िनरल मेशिशसन,  

प्रमुख कन्सले्टण्ट िनरल शिशिशसयन 

१. ८७००२२ शदपाकुमारी शे्रष्ठ 
२०७८।०८।१५ गते 

शदनको ११.०० बिे २. ८७००१३ प्रज्वल शे्रष्ठ 

३. ८७००१९ िक्तदेव शे्रष्ठ 

१७१६९/०७७-७८ 

(खुला) 

स्वास्थ्य, मेशिशसन, नु्यरोलोिी,  

प्रमुख कन्सले्टण्ट नू्यरोलोशिष्ट 

१. ८७००४२ पारस रायमाझी २०७८।०८।१५ गते 

शदनको २.०० बिे २. ८७०१४३ सौंशिवकुमार िाह 

१७१७४/०७७-७८ 

(खुला) 

स्वास्थ्य, सिवरी, वनव तथा प्लाशष्टक सिवरी,  

प्रमुख कन्सले्टण्ट प्लाशष्टक सिवन 

१. ८७०००३ अपार लाशमछाने 
२०७८।०८।१६ गते 

शदनको ११.०० बिे 
२. ८७०००५ शनरन महिवन 

३. ८७०००६ बुन्धिनाथ अशधकारी सुधीन 

१७१८१/०७७-७८ 

(आ.प्र.) 

स्वास्थ्य, पेशियाशरि क्स, पेशियाशरि क मेशिशसन,  

प्रमुख कन्सले्टण्ट पेशियाशरि शसयन 
१. ८७०१३८ युबाशनशध बस ला 

२०७८।०८।१६ गते 

शदनको २.०० बिे 
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(आ.प्र.) 
स्वास्थ्य, ि.हे.स. प्रमुख मेशिकल सुपररने्टणे्डण्ट १. ८७००४७ प्रवोध रेग्मी 

२०७८।०८।१७ गते 

शदनको ११.०० बिे 

१७१८७/०७७-७८  

(खुला) 
स्वास्थ्य, ि.हे.स. प्रमुख मेशिकल सुपररने्टणे्डण्ट 

१. ८७०१४१ मानवहादुर के.सी. २०७८।०८।१७ गते 

शदनको २.०० बिे २. ८७००३२ शवषु्ण ग तम 

१७१९०/०७७-७८ 

(आ.ि.) 

स्वास्थ्य, प्याथोलोिी, िनरल प्याथोलोिी,  

प्रमुख कन्सले्टण्ट प्याथोलोशिष्ट 

१. ८७००२३ कररश्मा मल्ल वैद्य २०७८।०८।१९ गते 

शदनको ११.०० बिे २. ८७०१२८ रेखा मानिर शे्रष्ठ 

३. ८७००२४ वन्दना िोिी २०७८।०८।१९ गते 

शदनको २.०० बिे ४. ८७००३४ सुिन शे्रष्ठ 

१७१९३/०७७-७८ 

(खुला) 

स्वास्थ्य, िनरल नशसवङ्ग, प्रमुख अस्पताल  

नशसवङ्ग प्रिासक  

१. ८७००६० कशवता पाणे्डय 
२०७८।०८।२० गते 

शदनको ११.०० बिे 
२. ८७००६६ सौंशगता शे्रष्ठ 

३. ८७००६३ शहराकुमारी शनर ला 

१७१९५/०७७-७८ 

(आ.प्र.) 

स्वास्थ्य, मे.ल्या.रे., िनरल मे.ल्या.रे.,  

प्रमुख मेशिकल ल्याव रेक्नोलोशिष्ट 
१. ८७०१४५ ज्योशत आचायव 

२०७८।०८।२० गते 

शदनको २.०० बिे 

१७१९६/०७७-७८ 

(आ.प्र.) 
स्वास्थ्य, हे.ई., प्रमुख िनस्वास्थ्य प्रिासक 

१. ८७०१३९ शदपकप्रसाद शतवारी 
२०७८।०८।२१ गते 

शदनको ११.०० बिे 
२. ८७०११८ िुवन प िेल 

३. ८७०१२५ यिोदा अयावल 

 
 (मनोजकुमार न्यौपाने) (विजय गौर्म) (प्रकाश गुरुङ्ग) 

 क.अ. शाखा अविकृर् उपसविि 


