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

(रमाकान्त ढकाल) (यवुराज अयााल) (दामोदर सवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

 उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं. ४४/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०६ 

 

 

यस आयोगको वव.नं. ११२/०७८-७९ (खुला), स्वास््य सेवा, ह.ेई. समहू, चौथो तह, अ.ह.ेव. पदको  माग पद संख्या ४  (चार) को 

लावग वमवत २०७८/१०/०४ दवेि २०७८।१०।०६ सम्म वलइएको अन्तरवाताामा उपवस्थत १३ 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 वनर्ाय भएको व्यहोरा सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावशत गररएको 

छ । 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

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

१ २५७९ विक्रम काकी गोलन्जोर-२, सिन्धलुी लोक बहादरु िावित्रा देिबहादरु 

२ २८८० समलन गौतम काठेखोला-7, बाग्लङु नेत्रप्रिाद तलुिी धसनराम 

३ ३९८१ गोकुल जोशी शैल्यशशखर-7, दार् ुलुा विरभद्र असमता नन्दराज 

४ ८४ ददनेश कुमार िाह इशनाथ-6, रौतहट गगनदेि िसुनतादेिी सिताराम 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

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

१ २४४४ बाब ुबोहरा र्ौरजाहरी-8, रुकुम परे देउकली आइते 

 
 

अस्थायी योग्यताक्रम सचूी 

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

अस्थायी 

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

१ ३९३० भेष राज जोशी धसनदत्त नरपसत 

२ १८७२ शशि कृष्ण पाण्डे मानबहादरु काल ु

३ २४२६ उपेन्द्र महतारा भक्त लक्ष 

४ ८५१ लक्ष्मण कुमार महर रघरुाम वििराम 
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............................ ..................................  ................................. 

(रमाकान्त ढकाल) (यवुराज अयााल) (दामोदर सवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं. ४५/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०६ 

 

 

यस आयोगको वव.नं. ११३/०७८-७९ (मसिला), स्वास््य सेवा, ह.ेई. समहू, चौथो तह, अ.ह.ेव. पदको  माग पद संख्या १  (एक) 

को लावग वमवत २०७८/१०/०४ दवेि २०७८।१०।०६ सम्म वलइएको अन्तरवाताामा उपवस्थत ५ 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 वनर्ाय भएको व्यहोरा सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावशत गररएको 

छ । 

 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

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

१ १९२८ कोशीला कुमारी र्ौरसिया महागढीमाई-6, बारा पारिनाथ प्रसतमादेिी महन्थ 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. 

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

१ २३१८ मोसनका ििेुदी हररिन-10,  िलाुही सतलकप्रिाद विमला सतथपु्रिाद 
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............................ ..................................  ................................. 

(रमाकान्त ढकाल) (यवुराज अयााल) (दामोदर सवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं. ४६/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०६ 

 

 

यस आयोगको वव.नं. ११४/०७८-७९ (आ.र्.), स्वास््य सेवा, ह.ेई. समहू, चौथो तह, अ.ह.ेव. पदको  माग पद संख्या १  (एक) 

को लावग वमवत २०७८/१०/०४ दवेि २०७८।१०।०६ सम्म वलइएको अन्तरवाताामा उपवस्थत ७ 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 वनर्ाय भएको व्यहोरा सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावशत गररएको 

छ । 

 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

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

१ २८२ प्रमे कुमारी बाठा मगर सत्रिेणी-4, रुकुम अमरबहादरु अमतृा पदमसििंह 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. 

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

१ २०८९ शखम बहादरु राना िारपानीगपाु-2, िल्यान मानबहादरु जमनुा बलबहादरु 
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............................ ..................................  ................................. 

(रमाकान्त ढकाल) (यवुराज अयााल) (दामोदर सवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

 उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं. ४७/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०६ 

 

 

यस आयोगको वव.नं. ११५/०७८-७९ (मिेसी), स्वास््य सेवा, ह.ेई. समहू, चौथो तह, अ.ह.ेव. पदको  माग पद संख्या १  (एक) 

को लावग वमवत २०७८/१०/०४ दवेि २०७८।१०।०६ सम्म वलइएको अन्तरवाताामा उपवस्थत ६ 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 वनर्ाय भएको व्यहोरा सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावशत गररएको 

छ । 

 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

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

१ ४५०२ असबन्द्र रजक रामगोपालपरु-9, महोत्तरी निलवकिोर कसलयादेिी जागेश्वर 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. 

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

१ २६६६ कमलेश दाि तत्मा हररपिुाु-6, िलाुही श्रीर्न श्रीपती शसनर्र 
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............................ ..................................  ................................. 

(रमाकान्त ढकाल) (यवुराज अयााल) (दामोदर सवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

 उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं. ४८/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०६ 

 

 

यस आयोगको वव.नं. ११६/०७८-७९ (दसलत), स्वास््य सेवा, ह.ेई. समहू, चौथो तह, अ.ह.ेव. पदको  माग पद संख्या १  (एक) 

को लावग वमवत २०७८/१०/०४ दवेि २०७८।१०।०६ सम्म वलइएको अन्तरवाताामा उपवस्थत १२ 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 वनर्ाय भएको व्यहोरा सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावशत गररएको 

छ । 

 

 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

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

१ २४३७ िसुनल वि.क. पलात-9, कासलकोट मनहरे बााँरे् गइुया 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. 

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

१ २४८२ जगत बहादरु टमटा खत्याड-1, मगु ु पदमबहादरु मनमता नन्दे 
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............................ ..................................  ................................. 

(रमाकान्त ढकाल) (यवुराज अयााल) (दामोदर सवेुदी) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत दशौ  

   

 

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्िी सचूना 

सूचना नं.  ४९/०७८-०७९¸ समसत २०७८/१०/०६ 

यस आयोगको वव.नं. ११२-११६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास््य सेवा, ह.ेई. समहू, चौथो तह, अ.ह.ेव. पदको  माग 

पद संख्या ८ (आठ) को लावग वमवत २०७८/१०/०६ गते वसफाररस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा वमवत 

२०७८/१०/०६ को वनर्ायानसुार दहेाय बमोवजम एकमषु्ट योग्यताक्रम कायम भएको हुुँदा सम्ववन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना 

प्रकावशत गररएको छ । 

 

एकमुष्ठ 

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

१ २५७९ ववक्रम काकी 112/2078-79 िलुा  

२ २८८० वमलन गौतम 112/2078-79 िलुा  

३ ३९८१ गोकुल जोशी 112/2078-79 िलुा  

४ ८४ वदनेश कुमार साह 112/2078-79 िलुा  

५ २४३७ सवुनल वव.क. 116/2078-79 दवलत  

६ ४५०२ अवबन्र रजक 115/2078-79 मधेसी  

७ १९२८ कोशीला कुमारी चौरवसया 113/2078-79 मवहला  

८ २८२ प्रेम कुमारी बाठा मगर 114/2078-79 आ.ज.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


