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(रमाकान्त ढकाल ) ( यवुराज अयााल) ( कृष्ण प्रसाद आचाया) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत नवौ  

   

 

 उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं. २७/०७८-०७९¸ समसत २०७८/०९/२२ 

 

 

यस आयोगको वव.नं. १०३/०७८-७९ (खुला), स्वास््य सेवा, आयवुेद समहू, चौथो तह, बैद्य पदको  माग पद संख्या १  (एक) को 

लावग वमवत २०७८/०९/२२ गत ेवलइएको अन्तरवाताामा उपवस्थत ४ र्ना उम्मेदवारको वलवित परीक्षा र अन्तरवातााको अंकका आधारमा 

दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी वनयवुिको लावग मखु्यमन्री तथा मवन्रपररषदक्ो कायाालय, गण्डकी प्रदशे, 

पोिरामा  वसफाररस गने वनणाय भएको व्यहोरा सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावशत गररएको छ । 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची 
 

यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाब ु आमा बारे् 

१ 223 कमला बलायर आदर्श गाउँपाललका-४, डोटी मानबहादरु नारुदेवी सलवुा 
 

वैकसपपक योग्यताक्रम सूची 

वै.यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाब ु आमा बारे् 

१ 2 रंजित कुमार झा पडौला-9, महोत्तरी बालकृष्ण गौरीदेवी उमाकान्त 

 
 

अस्थायी योग्यताक्रम सूची 

नेपाल स्वास््य सेवा ऐन २०५३ (संशोधन सवहत) को दफा १३ (१) अनुसार अस्थायी वनयवुि प्रयोजनको लावग । 

अस्थायी 

यो.क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर बाब ु बारे् 

१ 1 बाल ुरावल िड्कबहादरु अमरध्वज 

२ 27 बसन्त पजुारा कलक बहादरु धौल े
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............................ .................................. ................................. 

(रमाकान्त ढकाल ) ( यवुराज अयााल) ( कृष्ण प्रसाद आचाया) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत नवौ  

   

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं.  २८/०७८-०७९¸ समसत २०७८/०९/२२ 

 

 

यस आयोगको वव.नं. १०४/०७८-७९ (मसिला), स्वास््य सेवा, आयवुेद समहू, चौथो तह, बैद्य पदको  माग पद संख्या १  (एक) 

को लावग वमवत २०७८/०९/२२ गते वलइएको अन्तरवाताामा उपवस्थत ४ र्ना उम्मेदवारको वलवित परीक्षा र अन्तरवातााको अंकका आधारमा 

दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी वनयवुिको लावग मखु्यमन्री तथा मवन्रपररषदक्ो कायाालय, गण्डकी प्रदशे, 

पोिरामा  वसफाररस गने वनणाय भएको व्यहोरा सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावशत गररएको छ । 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची 
 

यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाब ु आमा बारे् 

१ 45 ररन्कु कुमारी इश्वरपरु-13, सलाशही ददनेर् इन्रा महेर् 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सूची 

वै.यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाब ु आमा बारे् 

१ 367 लगता पोखरेल रैनादेवी छहरा-3, पाल्पा यमबहादरु गथुाकुमारी ददलबहादरु 
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एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.  २९/०७८-०७९¸ समसत २०७८/०९/२२ 

यस आयोगको वि.नं. १०३-१०४/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्िास््य सेिा, आयिुदे समहू, चौथो तह, बैद्य पदको  माग 

पद संख्या २ (दुई) को लावग वमवत २०७८/०९/२२ गते वसफारिस भएका उम्मेदिािहरुले प्राप्त गिेको कूल अङ्कको आधािमा वमवत 

२०७८/०९/२२ को वनर्णयानुसाि दहेाय बमोविम एकमषु्ट योग्यताक्रम कायम भएको ह ुँदा सम्िवधधत सबैको िानकािीको लावग यो सचूना 

प्रकावित गरिएको छ । 

 

एकमुष्ठ 

यो.क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर सव.नं. खुला/समावेशी कैसफयत 

१ 223 कमला बलायर १०३/०७८-७९ खलुा  

२ 45 ररन्कु कुमारी १०४/०७८-७९ महिला  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
............................ .................................. ................................. 

(िमाकाधत ढकाल ) ( यिुिाि अयाणल) ( कृष्र् प्रसाद आचायण) 

असधकृत छैठौ असधकृत सातौ  असधकृत नवौ  
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