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सूचना नं. :-२७/०७४-७५ 
 

सूचना �काशन �म�तM–२०७४।१०।०९    
यस कायार्लयको �वज्ञापन नं. १५२०१/०७३-७४ (खलुा) अनसुार नपेाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो 

तह (�ा.), अ.न.मी. पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का ला�ग �म�त २०७४।०९।२३ देिख २०७४।०९।२५ गतेसम्म 
�लइएको अन्तरवातार्मा उपिस्थत उम्मेदवार संख्या १३ (ते�) को �लिखत पर�क्षाको �ा�ा�‚ अन्तरवातार्को औषत अंक र 
शैिक्षक योग्यता समेतको कुलयोगबाट देहाय बमोिजम योग्यता�म कायम हनु आएकोले �नजहरुको रोजाइको �ाथ�मकता�म 
अनसुार यस कायार्लयको �म�त २०७४।१०।०९ को �नणर्यानसुार स्थायी �नयिु�का ला�ग �नम्न कायार्लयमा �सफा�रश 
ग�रएको छ ।   

साथै वैकिल्पक सूची र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १३ अनसुार अस्थायी �नयिु�को �योजनाथर् तपिशल 
बमोिजम सूची कायम हनु आएकोले सो व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

 

�सफा�रश योग्यता�म सूची 
 
 

  

 �. 

नं 

रोल नं उम्मेदवारको नाम, थर र 

ठेगाना  

बाब÷ुआमाको नाम  बाजेको नाम  �सफा�रस भएको कायार्लय 

र ठेगाना  

१ ३७०१९१ 
�बमला ख�ी 

हाँकु-०५, जमु्ला 
बलबहादरु/गंगादेवी ह�रलाल 

िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, 

जमु्ला 

२ ३७००९१ 
गंगा वपाल (रामजा) 
कारा�गट�-०७, सल्यान 

गोपाल/तलु� काल ु
िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, 

काल�कोट 

३ ३७०२३० 
राज्यल�मी शमार् 

चन्दननाथ-०३, जमु्ला 
कृष्णभ�/अिम्वका हेमरु� 

िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, 

काल�कोट 

४ ३७०२४० 
रेखा शाह� 

सकुा�ढक-०७, मगु ु
जनकबहादरु/�भदेवी जयबहादरु 

िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय,  

डोल्पा 

५ ३७००४९ 
उग्यार्न लामा 

�समकोट-०८, हमु्ला 
यमबहादरु/च्यावटु� नाइर्कोरा 

िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, 

काल�कोट 

६ ३७०११५ 
जान्शोभा कुमार� शाह� 
ज�ुवथा-०७, काल�कोट 

�तथर्बहादरु/कल्च ु जग्गे 
िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय,  

काल�कोट 

७ ३७००५७ 
उषाकुमार� खड्का 

नारायण न.पा.-०८, दैलेख 
एकुलाल/शािन्त पदमलाल 

िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय,  

काल�कोट 

८ ३७०१८९ 
बषार् आचायर् 

मान्म-०६, काल�कोट 
चल�ुसाद/नन्दरुपा अनन्त 

िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय,  

डोल्पा 
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अस्थायी योग्यता�म सूची  

 

अ.यो.�.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम  

१ ३७०२६४ शोभा खड्का धन�वर लिक्षराम 

२ ३७००९६ गनु्जना रावल गनबहादरु परशरुाम 

३ ३७००४८ इसराकुमार� जैसी तलुाराम �ललाराम 

४ ३७०१९५ �बमलाकुमार� शाह� �मनबहादरु �धरबहादरु 

नोट:-  
१. वैकिल्पक तफर्  कुनै प�न उम्मेदवार कायम नरहेको ।  
२. मा�थ उल्लेिखत �वज्ञापनको अन्तरवातार्मा सिम्म�लत उम्मेदवारले �ा� गरेको कूल �ा�ा� सम्बिन्धत उम्मेदवारले यो न�तजा �काशन    

   भएको �म�तले ७ (सात) �दन प�छ अक� ७ (सात) �दन सम्म आयोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनर्   

   स�कनेछ ।  

३. �सफा�रश भएका उम्मेदवारलाइर् �म�त २०७४।१०।११ गते �दनको ३:०० बजे �सफा�रश प� �दइर्नेछ ।  

 

 

 (ओमकुमार �ेष् ठ)    (बालकुमार ख�तवडा)          (एकनारायण शमार्)        
  शाखा अ�धकृत        केन्��य ��त�न�ध                      �नद�शक 

 


	सिफारिश योग्यताक्रम सूची

