
 
 प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
 प्रश्नपत्र पररमार्जन, अन्तरवाताज  तथा ससफाररस शाखा  

फोनः  ०६१-४६७८७३, Website: ppsc.gandaki.gov.np, Email: gandakipsc2076@gmail.comp 

 

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

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

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत नवौ  

   

 

 उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं. ३१/०७८-०७९¸ समसत २०७८/०९/२५ 

 

 

यस आयोगको वव.नं. १०५/०७८-७९ (खुला), स्वास््य सेवा, मेविकल ल्याव टेवननवसयन समूह, चौथो तह, ल्याव अवसष्टने्ट पदको  

माग पद संख्या १  (एक) को लावग वमवत २०७८/०९/२५ गते वलइएको अन्तरवाताामा उपवस्थत ११ र्ना उम्मेदवारको वलवित परीक्षा र 

अन्तरवातााको अंकका आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले स्थायी वनयवुिको लावग मखु्यमन्री तथा मवन्रपररषदक्ो 

कायाालय, गण्िकी 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 

१ १६० वदपा के.सी. बा.न.पा.-९, बाग्लङु िि्क बहादरु सवुमरा विमराज 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सूची 

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

१ १०४७ महशे्वर वतवमवल्सना रुपा गा.पा.-५, कास्की दवेवलाल वतलमाया नेरलाल 

 
 

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 

१ ६८६ दोणा कला घती मगर टक बहादरु कणावीर 

२ ७४६ अमन कुमार वनगम रमेश प्रसाद हररप्रसाद 

३ १८५ सवन्दप पोख्रेल नारायण प्रसाद केशव राज 

४ ५७४ वदपा बास्तोला वचन्ताहरी विल्लीराम 

५ २०४ ज्योती गैरे इश्वरी दवेी प्रसाद 

६ ३३१ पदम कटुवाल रणबहादरु दउेबहादरु 

७ ३६४ म. रबे आलम मंसरु लालबाब ु नुर 
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............................ ..................................  ................................. 

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

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत नवौ  

   

 

उम्मेदवार ससफाररस सम्वन्िी सचूना 

सूचना नं.  ३२/०७८-०७९¸ समसत २०७८/०९/२५ 

 

 

यस आयोगको वव.नं. १०६/०७८-७९ (मसिला), स्वास््य सेवा, मेविकल ल्याव टेवननवसयन समहू, चौथो तह, ल्याव अवसष्टने्ट 

पदको  माग पद संख्या १  (एक) को लावग वमवत २०७८/०९/२५ गते 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, गण्िकी 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 २३ छली माया थापा हररनास-४, स्याङ्जा वतलबहादरु ववष्णमुाया कुवीर 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सूची 

वै.यो. 

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

१ ३५० मनुी कुमारी साह कोत्वाली-४, बारा वदनेश प्रसाद ररना जवाहर 
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(रमाकान्त ढकाल ) ( यवुराज अयााल) ( कृष्ण प्रसाद आचाया) 

असिकृत छैठौ असिकृत सातौ  असिकृत नवौ  

   

 

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्िी सूचना 

सूचना नं.  ३३/०७८-०७९¸ समसत २०७८/०९/२५ 

यस आयोगको वव.नं. १०५-१०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास््य सेवा, मेविकल ल्याव टेवननवसयन समहू, चौथो तह, 

ल्याव अवसष्टने्ट पदको  माग पद संख्या २ (दुई) को लावग वमवत २०७८/०९/२५ गते वसफाररस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको 

आधारमा वमवत २०७८/०९/२५ को वनणायानुसार 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 

१ १६० वदपा के.सी. १०५/०७८-७९ िलुा  

२ २३ छली माया थापा १०६/०७८-७९ मवहला  
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