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सूचना नं. :- १६/०७४-७५ 
 

सूचना प्रकाशन मिमिM–२०७४।१०।०७    
यस कायाालयको विज्ञापन नं. १५२१०/०७३-७४ (िविला) अनसुार नपेाल स्िास््य सेिा, िे.इ. सिूि, सिायक चौथो 

िि (प्रा.), अ.िे.ि. पदको िाग पद संख्या ५ (पााँच) का लामग मिमि २०७४।०९।२६ देखि २०७४।१०।०७ गिेसम्ि 
मलइएको अन्िरिािाािा उपखस्थि उम्िेदिार संख्या ९ (नौ) को को मलखिि परीक्षाको प्राप्ताङ्क‚ अन्िरिािााको औषि अंक र 
शैखक्षक योग्यिा सिेिको कुलयोगबाट देिाय बिोखिि योग्यिाक्रि कायि िनु आएकोले मनििरुको रोिाइको 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 प्रयोिनाथा िपखशल 
बिोखिि सूची कायि िनु आएकोले सो व्यिोरा सम्बखन्िि सबैको िानकारीको 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 बािेको नाि 

१ ३७०१६५ 
इन्रा रािल 

ििि-०३, िमु्ला 
देविबिादरु/रुपकली कलीिान 

नोट:-  

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

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

   सवकनेछ ।  

२. मसफाररश भएका उम्िेदिारलाइा मिमि २०७४।१०।१० गिे ददनको ३:०० बिे मसफाररश पत्र ददइानेछ ।  
 

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

 क्र. 

नं 

रोल नं उम्िेदिारको नाि, थर 
र ठेगाना  

बाब÷ुआिाको नाि  बािेको नाि  मसफाररस भएको कायाालय र 
ठेगाना  

१ ३७०७९५ 
ररिा राना िगर 

िरुाङ्ग-०६, गपुिी 
िोत्त/िोत्तकुिारी नरबिादरु 

खिपला स्िास््य कायाालय, 

िगु ु

२ ३७०५०१ 
मनिाला पौडेल 

श्रीनगर-०४, िमु्ला 
मबरेन्रप्रसाद/िैयादेिी देिीप्रसाद 

खिपला स्िास््य कायाालय, 

िमु्ला 

३ ३७०२८० 
गीिा योगी 

राििकोट-०९, दैलेि 
शेरबिादरु/िागीसरा काल ु

खिपला स्िास््य कायाालय, 

िगु ु

४ ३७०५२२ 
पवित्राकुिारी कुाँ िर बढुा 

मसाँिा-०३, िमु्ला 
कृष्र्बिादरु/चन्रकला अम्रिे 

खिपला स्िास््य कायाालय, 

िगु ु

५ ३७०६०० 
विना राइा 

िोकु-०५, िनकुटा 
पदि/केशिाया सदरमसं 

खिपला स्िास््य कायाालय, 

िमु्ला 


