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

(रमाकान्त ढकाल ) (सिला बराल िापकोटा) (दामोदर िवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

 उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं. ३७/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०।०४ 

 

 

यि आयोगको सव.नं. १०७/०७८-७९ (खुला), स्वास््य िेवा, प.ह.ेन. िमहू, चौथो तह, अ.न.मी. पदको  माग पद िंख्या ४  (चार) 

को लासग समसत २०७८/१०/२ र ३ गते सलइएको अन्तरवाताामा उपसस्थत ७ र्ना उम्मेदवारको सलसित परीक्षा र अन्तरवातााको अंकका 

आधारमा दहेाय बमोसिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी सनयसुिको लासग मखु्यमन्री तथा मसन्रपररषदक्ो कायाालय, गण्डकी 

प्रदशे, पोिरामा  सिफाररि गने सनर्ाय भएको व्यहोरा िम्बसन्धत िबैको िानकारीको लासग यो िूचना प्रकासशत गररएको छ । 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

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

१ १९९१ लालमनुि चौरनिया  महागढीमाई-६, बारा पारििाथ प्रनिमादेवी महन्थ 

२ २८८९ मन्ज ुओली सरवेर्ी-७, रुकुम पसिम टेकबहादरु निलिरा रुद्रनबर 

३ ३९५ नबपी कुमारी यादव महोत्तरी-६, महोत्तरी शिवचन्द्र रामिखी कृिलाल 

४ २९६९ िवविा लम्िाल बाग्लङु-१३, बाग्लङु िोवाखर िाववत्री कुलपनि 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

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

१ ५३ िनमिला भिुाल फलेवाि-३, पवात रामहरर भगविी वटकाबल्लभ 

 
 

अस्थायी योग्यताक्रम सचूी 

नेपाल स्वास््य िेवा ऐन २०५३ (िंशोधन िसहत) को दफा १३ (१) अनिुार अस्थायी सनयसुि प्रयोिनको लासग । 

अस्थायी 

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

१ १४३ पसवरा कुमारी राना रत्नसवर िेत ु
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............................ ..................................  ................................. 

(रमाकान्त ढकाल ) (सिला बराल िापकोटा) (दामोदर िवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं.  ३८/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०४ 

 

 

यि आयोगको सव.नं. १०८/०७८-७९ (मसिला), स्वास््य िेवा, प.ह.ेन. िमहू, चौथो तह, अ.न.मी. पदको  माग पद िंख्या १  (एक) 

को लासग समसत २०७८/१०/२ र ३ गते सलइएको अन्तरवाताामा उपसस्थत २० र्ना उम्मेदवारको सलसित परीक्षा र अन्तरवातााको अकंका 

आधारमा दहेाय बमोसिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी सनयसुिको लासग मखु्यमन्री तथा मसन्रपररषदक्ो कायाालय, गण्डकी 

प्रदशे, पोिरामा  सिफाररि गने सनर्ाय भएको व्यहोरा िम्बसन्धत िबैको िानकारीको लासग यो िूचना प्रकासशत गररएको छ । 

 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

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

१ २४५८ रशजिा शिनमरे पोिरा-११, कास्की लोकराज कमला िन्द प्रिाद 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. 

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

१ ५३ िनमिला भिुाल फलेवाि-३, पवात रामहरर भगविी वटकाबल्लभ 
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............................ ..................................  ................................. 

(रमाकान्त ढकाल ) (सिला बराल िापकोटा) (दामोदर िवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं.  ३९/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०४ 

 

 
 

 

यि आयोगको सव.नं. १०९/०७८-७९ (आ.र्.), स्वास््य िेवा, प.ह.ेन. िमहू, चौथो तह, अ.न.मी. पदको  माग पद िंख्या १  (एक) 

को लासग समसत २०७८/१०/२ र ३ गते सलइएको अन्तरवाताामा उपसस्थत ४ र्ना उम्मेदवारको सलसित परीक्षा र अन्तरवातााको अंकका 

आधारमा दहेाय बमोसिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी सनयसुिको लासग मखु्यमन्री तथा मसन्रपररषदक्ो कायाालय, गण्डकी 

प्रदशे, पोिरामा  सिफाररि गने सनर्ाय भएको व्यहोरा िम्बसन्धत िबैको िानकारीको लासग यो िूचना प्रकासशत गररएको छ । 

 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

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

१ १७७१ नििा ििी मगर तारािोला-२, बागलङु दलशजि निलकुमारी बागववर 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. 

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

१ १८१ रेखा चौधरी धनगढी-७, कैलाली खिुीराम िोमिीदेवी जीिबहादरु 
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............................ ..................................  ................................. 

(रमाकान्त ढकाल ) (सिला बराल िापकोटा) (दामोदर िवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं.  ४०/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०४ 

 

 

यि आयोगको सव.नं. ११०/०७८-७९ (मिेसी), स्वास््य िेवा, प.ह.ेन. िमहू, चौथो तह, अ.न.मी. पदको  माग पद िंख्या १  (एक) 

को लासग समसत २०७८/१०/२ र ३ गते सलइएको अन्तरवाताामा उपसस्थत ७ र्ना उम्मेदवारको सलसित परीक्षा र अन्तरवातााको अंकका 

आधारमा दहेाय बमोसिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी सनयसुिको लासग मखु्यमन्री तथा मसन्रपररषदक्ो कायाालय, गण्डकी 

प्रदशे, पोिरामा  सिफाररि गने सनर्ाय भएको व्यहोरा िम्बसन्धत िबैको िानकारीको लासग यो िूचना प्रकासशत गररएको छ । 

 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

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

१ ९१९ पजुा कुमारी िाह क्षीरेश्वरनाथ-१०, धनषुा परमेश्वर निरोदेवी वटुि 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. 

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

१ ८५७ निमिला कुमारी पटेल कलैया-१९, बारा हररन्द्र राधादेवी िंकर 
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(रमाकान्त ढकाल ) (सिला बराल िापकोटा) (दामोदर िवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं.  ४१/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०४ 

 

 

यि आयोगको सव.नं. १११/०७८-७९ (दसलत), स्वास््य िेवा, प.ह.ेन. िमहू, चौथो तह, अ.न.मी. पदको  माग पद िंख्या १  (एक) 

को लासग समसत २०७८/१०/२ र ३ गते सलइएको अन्तरवाताामा उपसस्थत ७ र्ना उम्मेदवारको सलसित परीक्षा र अन्तरवातााको अंकका 

आधारमा दहेाय बमोसिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी सनयसुिको लासग मखु्यमन्री तथा मसन्रपररषदक्ो कायाालय, गण्डकी 

प्रदशे, पोिरामा  सिफाररि गने सनर्ाय भएको व्यहोरा िम्बसन्धत िबैको िानकारीको लासग यो िूचना प्रकासशत गररएको छ । 

 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

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

१ ३३०९ पशुणिमा िेपाली सभमाद-९, तनहुुँ नभमबहादरु गोफ्ली माया िैिा निं 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. 

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

१ १०७४ आिा वव.क. कालीगण्डकी-१, स्याङ्िा दगुािबहादरु मन्ज ु लेखबहादरु 

 

 

  

mailto:gandakipsc2076@gmail.comp


 
 प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
 प्रश्नपत्र पररमार्जन, अन्तरवाताज  तथा ससफाररस शाखा  

फोनः  ०६१-४६७८७३, Website: ppsc.gandaki.gov.np, Email: gandakipsc2076@gmail.com 
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(रमाकान्त ढकाल ) (सिला बराल िापकोटा) (दामोदर िवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्िी सचूना 

सूचना नं.  ४२/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०४ 

यि आयोगको सव.नं. १०७-१११/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास््य िेवा, प.ह.ेन. िमहू, चौथो तह, अ.न.मी. पदको  

माग पद िंख्या ८  (आठ) को लासग समसत २०७८/१०/२ र ३ गते सलइएको अन्तरवाताामा उपसस्थत २६ र्ना उम्मेदवारको सलसित परीक्षा र 

अन्तरवातााको अंकका आधारमा दहेाय बमोसिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी सनयसुिको लासग मखु्यमन्री तथा मसन्रपररषदक्ो 

कायाालय, गण्डकी प्रदशे, पोिरामा  सिफाररि गने सनर्ाय भएको व्यहोरा िम्बसन्धत िबैको िानकारीको लासग यो िचूना प्रकासशत गररएको 

छ । 

 

एकमुष्ठ 

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

1 1991 लालमनुि चौरनिया १०७/०७८-७९ िलुा  

2 2889 मन्ज ुओली १०७/०७८-७९ िलुा  

3 395 नबपी कुमारी यादव १०७/०७८-७९ िलुा  

4 2969 िवविा लम्िाल १०७/०७८-७९ िलुा  

5 2458 रशजिा शिनमरे १०८/०७८-७९  मसहला  

6 ९१९ पजुा कुमारी िाह ११०/०७८-७९  मधेिी  

7 १७७१ नििा ििी मगर १०९/०७८-७९  आ.ि.  

8 ३३०९ पशुणिमा िेपाली १११/०७८-७९  दसलत  
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