
क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३०६७८ यमप्रसाद शमाा मेघौली-८, चितवन बलभद्र/वालकुमारी वसन्त

२ १३०९३५ सजिना महिान कीर्तापूर-४, काठमाडौं िुिुमान/र्नल्कु बेखामान

३ १३०७१७ रमेश कुवरँ िजडडका-१, अछाम भरतबहादरु/मीनादेवी वीरससिंह

४ १३०४०१ नरेशकुमार यादव भगवतीपूर-४, सलााही लक्ष्मी/रािकलीदेवी मोख्तार

५ १३०८६९ ववशाल सुवेदी वविुवार-७, प्यूठान ववष्णुप्रसाद/नारायणी गणपर्त

६ १३०७१४ रमेश मलाशी ददपायल ससलगढी-१, डोटी अर्नलप्रसाद/लक्ष्मीदेवी भाचगरथ

७ १३०७१९ रमेश वाह्रकोटी वाह्रववसे-५, सिंखवुासभा ससताराम/मुना कृष्णलाल

८ १३०१७८ ककरण शे्रष्ठ भानुमती-७, तनहँु थानबहादरु/इन्द्रमाया एकनारायण

९ १३०५४२ बाबुराम आिाया पोखरा-१७, कास्की मोहनप्रसाद/नानुमाया लक्ष्मीप्रसाद

१० १३०६८४ योगराि र्घसमरे पावातीपुर-६, चितवन यदनुाथ/सभमादेवव हररभक्त

११ १३१०३७ सुनीता पौडले कुघाा-३, पवात भवानीप्रसाद/देवी देवीप्रसाद

१२ १३११३१ सललाधर ढकाल मिंगलपुर-८, चितवन इन्द्रप्रसाद/देवी डडल्लीराम

क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३१११८ ददपक सुवेदी सकुा वा-७, बाग्लुङ्ग बालकृष्ण/मनरुपा छबबलाल

२ १३०१४२ ओमप्रकाश िोशी लुयाटा-८, बझाङ ददघाराि/पदमादेवी गोपीलाल

३ १३०६८७ योगेशप्रसाद भट्ट सलेना-४, बैतडी कृष्णदत्त/धनादेवव ईश्वरीदत्त

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

ससफाररश योग्यताक्रमः

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा
(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ७६१/०७३-७४
समर्तिः २०७३।१०।०४

आयोगको बबज्ञापन नम्बर १७४२३/०७२-७३ (खलुा), नेपाल स्वास््य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौं तह (प्रा.), िनस्वास््य
अचधकृत पदको माग पदसिंख्या १२ (बाह्र) का लाचग समर्त २०७३।०८।२९ र ३० गत ेसलइएको अन्तवााताामा उपजस्थत उम्मेदवार सिंख्या
१८ (अठार) मध्ये १७ (सत्र) को सलखखत परीक्षा, सामुदहक परीक्षण, शैक्षक्षक योग्यता र अन्तवााताा समेतको प्राप्तािंकबाट देहाय
बमोजिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी र्नयुजक्तको लाचग  स्वास््य मन्त्रालयमा ससफाररश गन ेगरी समर्त २०७३।१०।०४
मा र्नणाय भएको हँुदा सम्बजन्धत सबैको िानकारीको लाचग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
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क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम कैफफयत

१ १३०८४४ वशन्त गैरे डडलाराम काँससराम

२ १३०१६८ कलनाथ थपसलया पुडयनाथ पद्मराि

नोटः

 ___________

(कुमारप्रसाद भडडारी)
शाखा अचधकृत

यस ववज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाचग छनौट भई अन्तवााताामा सजम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल
प्राप्तािंक सम्बजन्धत उम्मेदवारले यो नर्तिा प्रकाशन भएको समर्तले ७ ददन पर्छ अको ७ ददन सम्म आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सककने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।

  ___________

    (देवेन्द्र शमाा)
  शाखा अचधकृत

                           ___________

                        (ज्ञानेश्वर भट्टराई)

                              उपसचिव

अस्थायी योग्यताक्रमः
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