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सूचना नं. :- १७/०७४-७५ 

सूचना प्रकाशन मिमिM–२०७४।१०।०७    
यस कायाालयको विज्ञापन नं. १५२११/०७३-७४ (आ.ज.) अनसुार नपेाल स्िास््य सेिा, हे.इ. सिूह, सहायक चौथो िह (प्रा.), 

अ.हे.ि. पदको िाग पद संख्या ५ (पााँच) का लामग मिमि २०७४।०९।२६ देखि २०७४।१०।०७ गिेसम्ि मलइएको अन्िरिािाािा 
उपखस्थि उम्िेदिार संख्या ११ (एघार) को को मलखिि परीक्षाको प्राप्ताङ्क‚ अन्िरिािााको औषि अंक र शैखक्षक योग्यिा सिेिको 
कुलयोगबाट देहाय बिोखजि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले मनजहरुको रोजाइको प्राथमिकिाक्रि अनसुार यस कायाालयको मिमि 
२०७४।१०।०७ को मनर्ायानसुार स्थायी मनयखुिका लामग मनम्न कायाालयिा मसफाररश गररएको छ ।   

साथै िैकखपपक सूची र स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ को दफा १३ अनसुार अस्थायी मनयखुिको प्रयोजनाथा िपखशल बिोखजि सूची 
कायि हनु आएकोले सो व्यहोरा सम्बखन्िि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

मसफाररश योग्यिाक्रि सूची 
 

 

िैकखपपक योग्यिाक्रि सूची  

िै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्िेदिारको नाि थर र ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ३७०६६९ िहेश चौिरी 
पाथाभार-०९, बर्दाया 

मसिाराि/सरुिी सेि ु

२ ३७०८७३ शंकरप्रकाश दवहि 

िैरीचन्दननपरु-०१, बर्दाया 
रािभरोसा/आमसया हररराि 

नोट:-  

१. िामथ उपलेखिि विज्ञापनको अन्िरिािाािा सखम्िमलि उम्िेदिारले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्िि उम्िेदिारले यो नमिजा प्रकाशन    

   भएको मिमिले ७ (साि) र्दन पमछ अको ७ (साि) र्दन सम्ि आयोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना   

   सवकनेछ ।  

२. मसफाररश भएका उम्िेदिारलाइा मिमि २०७४।१०।१० गिे र्दनको ३:०० बजे मसफाररश पत्र र्दइानेछ ।  

 

 

 

(ओिकुिार शे्रष् ठ)     (बालकुिार िमििडा)          (एकनारायर् शिाा)        
 शािा अमिकृि        केन्रीय प्रमिमनमि                      मनदेशक 

 क्र. 
नं 

रोल नं उम्िेदिारको नाि, थर र 
ठेगाना  

बाब÷ुआिाको नाि  बाजेको नाि  मसफाररस भएको कायाालय र 
ठेगाना  

१ ३७०८४५ 
विक्रान्ि राना िगर 

िोलागाउाँ-०९, रुकुि 
परिलेु/मबिी कृपलाल 

खजपला स्िास््य कायाालय, 

डोपपा 
 

२ ३७०५५२ 
प्रकाश  घिी 

कालागाउाँ-०९, सपयान 
िने/जोसी भदे 

खजपला स्िास््य कायाालय, 

डोपपा 

३ ३७०८३७ 
लोकेन्र नारायर् थारु 

पाथाभार-०६, बर्दाया 
िशुीराि/लवहयादेिी बेफना 

खजपला स्िास््य कायाालय, 

हमु्ला 

४ ३७०९९५ 
हररनारायर् रौिार थारु 

बार्गंगा-०५, कवपलिस्ि ु
नन्दराि/रािसहेुलर भगीरथी 

खजपला स्िास््य कायाालय, 

िगु ु

५ ३७०८६२ 
विरेन्रप्रसाद चौिरी 
रािपिुाा-०५, बारा 

िनफुल/वफमिादेिी रािलिन 

खजपला स्िास््य कायाालय, 

हमु्ला 
 


