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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयश सम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १२८/07९-80, सभसत् 207९/११/१६ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114३२/078-79 (खरुा), नऩेार स्वास््म सेवा, ऩ.हे.न. सभूह, चौथो तह, अ.न.भी. भाग ऩद 
सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका रासग छनौट बएका ३ (तीन) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 
207९ भाघ २९ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखस्थत बएका ३(तीन) जना उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य 
अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा स्थामी 
सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/११/१६ भा सनणाम बएको हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो 
सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भास्टय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको 

नाभ,थय/ठेगाना 
फाफ/ुआभाको नाभ 

फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  
कामाारम 

१ 1105109 150016 
कृष्णाकुभायी मादव 

सखुखऩयु-6, ससयाहा 
बऩुनायामण/ऩयभखशरा उसतभरार 

श्री गजेन्रनायामण 
ससॊह अस्ऩतार, 
याजववयाज, सप्तयी 

 

 

वैकखपऩक मोग्मताक्रभ्     

वै.मो.क्र. 
नॊ. 

भास्टय आई.डी. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय/ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 1151641 150124 
नन्दकुुभायी थाऩा 
गोरन्जोय-5, ससन्धरुी 

सभफहादयु/अखम्फका नायामणफहादयु 
 

 

 

अस्थामी मोग्मताक्रभ्     

अ.मो.क्र. 
नॊ. 

भास्टय आई.डी. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय/ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 1151673 210094 
फसफ साह 

गोरफजाय-6, ससयाहा 
याभचन्र/ववसनताकुभायी धनयाज 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(डा. याभगोववन्द अमाार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(हका फहादयु योका) 
शाखा असधकृत 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 
 

ससपारयश सम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १२९/07९-80, सभसत् 207९/११/१६ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114३३/078-79 (भवहरा), नेऩार स्वास््म सेवा, ऩ.हे.न. सभूह, चौथो तह, अ.न.भी. भाग 
ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका रासग छनौट बएका ६ (छ) जना उम्भेदवायहरूको 
सभसत 207९ भाघ २९ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखस्थत बएका ४(चाय) जना उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य 
अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा स्थामी 
सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/११/१६ भा सनणाम बएको हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो 
सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भास्टय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको 

नाभ,थय/ठेगाना 
फाफ/ुआभाको नाभ 

फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  
कामाारम 

१ 1150488 210097 
ववभरा सनयौरा 
ससविचयण-1, ओखरढुङ्गा 

हतु्तयाज/गॊगाकुभायी गॊगाप्रसाद 
श्री गजेन्रनायामण 
ससॊह अस्ऩतार, 
याजववयाज, सप्तयी 

 

 

वैकखपऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

भास्टय आई.डी. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय/ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 1151641 150124 
नन्दकुुभायी थाऩा 
गोरन्जोय-5, ससन्धरुी 

सभफहादयु/अखम्फका नायामणफहादयु 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(डा. याभगोववन्द अमाार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(हका फहादयु योका) 
शाखा असधकृत 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभ सम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १३०/079-80, सभसत् 207९/११/1६ 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ.1143२-11433/07८-7९(खरुा तथा सभावेशी) नेऩार स्वास््म सेवा, ऩ.हे.न. सभूह, चौथो 
तह, अ.न.भी. ऩदभा सनमखुिका रासग ससपारयश बएका उम्भेदवायहरूरे प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ बएको 
एकभषु्ठ मोग्मताक्रभको सूची सभसत २०७९।११।१६ को सनणामानसुाय सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना 
प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभ् 
ए.मो. 
क्र.सॊ. 

भास्टय 
आई.डी. 

योर नम्फय उम्भेदवायको नाभ, थय ससपारयश गरयएको ववऻाऩन नम्फय 
ससपारयश बएको 

खरुा/सभावेशी सभूह 

1 1105109 150016 कृष्णाकुभायी मादव ११४३२/०७८-७९ खरुा 

2 1150488 210097 ववभरा सनयौरा ११४३३/०७८-७९ भवहरा 
 

 

 

 

  

 

 

 

नोट्  
मस ववऻाऩनभा सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााको रासग छनौट बई अन्तवाातााभा सखम्भसरत बएका उम्भेदवायहरूरे प्राप्त गयेको 
कूर प्राप्ताङ्क सम्फखन्धत उम्भेदवायरे मो नसतजा प्रकाशन बएको सभसतरे ७(सात) ददनऩसछ अको ७(सात) ददनसम्भ आमोगको 
website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user फाट हेना सवकने व्महोया जानकायी गयाइन्छ । 

 

 

ऩनुश्च: ससपारयश ऩत्रको रासग सभसत २०७९ पापगणु १८ गते कामाारम सभमभा सम्ऩका  गनुाहनु जानकायी गयाइन्छ। 

 
 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(डा. याभगोववन्द अमाार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(हका फहादयु योका) 
शाखा असधकृत 

 


