
प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 
कर्ााली प्रदेश 

िीरेन्त्रनगर, सरेु्खत, नेपाल 

 
आयिेुद जिवकत्सकहरूको नततिा प्रकाशन 

 
तमततिः २०७६/१२/२४ 

 

यस मन्त्रालयको विज्ञापन नं. १३/०७६-७७, नेपाल स्िास््य सेिा, आयिेुद/िनरल आयिेुद समूह, 
आयिेुद जिवकत्सक (आठौँ तह) पदको माग पद सङ्ख्या ३ (तीन)का लातग १२ (बार् ह) िना 
उम्मेदिारहरूले दरर्खास्त ददएकोमा तमतत २०७६/११/१८ गते सञ्चालन भएको अन्त्तिााताामा सहभागी 
भएका िम्मा ९ (नौ)िना उम्मेदिारहरूको अन्त्तिााताा, शैजिक योग्यता र काया अनभुि समेतको प्राप्ताङ्क 
आधारमा देहाय बमोजिमको नततिा पदपूतता सतमततको तमतत २०७६/१२/५ को तनर्ायानसुार प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

सफल उम्मेदिारहरू 

तस. 
नं. 

दताा  

नं. नाम थर जिल्ला गा.पा./ 

न.पा. 
िडा  

नं. र्खटाइएको कायाालय 

१ ११ धनविर बढुा सल्यान िडागााँउ ८ 
स्िास््य  सेिा कायाालय,  
िािरकोट 

२ ९ मान बहादरु ओली रुकुम तरिेर्ी ७ 
स्िास््य  सेिा कायाालय, 

रुकुम पजचिम 

३ ५ प्रततभा शमाा सल्यान शारदा ४ 
िनस्िास््य सेिा कायाालय, 
िमु्ला 

 

बैकजल्पक उम्मेदिारहरू 

तस. 
नं. 

दताा  

नं. नाम थर जिल्ला गा.पा./ 

न.पा. 
िडा  

नं. र्खटाइएको कायाालय 

१ ६ श्री सजुित कर्ा महोत्तरी िलेचिर २ 
 

 

नोटिः सफल उम्मेदिारहरूले तनयजुि, सम्झौताको लातग र्खटाइएको कायाालयमा सक्कल 
कागिात सवहत सम्पका  राख्नहुनु । िमु्ला जिल्लामा र्खटाइएका उम्मेदिारले 
सामाजिक विकास मन्त्रालय, सरेु्खतमा नै सम्पका  राख्नहुनु अनरुोध छ । सोधपछु 
– 9841716665 डा. लक्ष्मीनारायर् ततिारी । 

 

  



प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 
कर्ााली प्रदेश 

िीरेन्त्रनगर, सरेु्खत नेपाल 

 
कन्त्सल्टेन्त्ट अथोपेतडक सिानको नततिा प्रकाशन 

 
तमततिः २०७६/१२/२४ 

 

यस मन्त्रालयको विज्ञापन नं. ५/०७६/७७, नेपाल स्िास््य सेिा, सिारी/अथोपेतडक सिारी समूह, 
कन्त्सल्टेन्त्ट अथोपेतडक सिान (निौँ तह) पदको माग पद सङ्ख्या २ (दइुा) का लातग २ (दईु) िना 
उम्मेदिारहरूले दरर्खास्त ददएकोमा तमतत २०७६/११/१७ गते सञ्चालन भएको अन्त्तिााताामा सहभागी 
भएका िम्मा १ (एक) िना उम्मेदिारहरूको अन्त्तिााताा, शैजिक योग्यता र काया अनभुि समेतको प्राप्ताङ्क 
आधारमा देहाय बमोजिमको नततिा पदपूतता सतमततको तमतत २०७६/१२/५ को तनर्ायानसुार प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

सफल उम्मेदिार 

तस. 
नं. 

दताा  

नं. नाम थर जिल्ला गा.पा./ 

न.पा. 
िडा  

नं. र्खटाइएको कायाालय 

१ २ रुपक कडेल सरेु्खत िीरेन्त्रनगर ६ प्रदेश अस्पताल सरेु्खत  

 

नोटिः सफल उम्मेदिारले तनयजुि, सम्झौताको लातग र्खटाइएको अस्पतालमा सक्कल 
कागिात सवहत सम्पका  राख्नहुनु अनरुोध छ । सोधपछु – 9841716665 डा. 
लक्ष्मीनारायर् ततिारी । 

 
  



प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 
कर्ााली प्रदेश 

िीरेन्त्रनगर, सरेु्खत नेपाल 

 
कन्त्सल्टेन्त्ट रेतडयोलोजिष्टको नततिा प्रकाशन 

 
तमततिः २०७६/१२/२४ 

 

यस मन्त्रालयको विज्ञापन नं. ९/०७६/७७, नेपाल स्िास््य सेिा, रेतडयोलोिी/रेतडयो डाइग्नोतसस समूह, 
कन्त्सल्टेन्त्ट रेतडयोलोजिष्ट (निौँ तह) पदको माग पद सङ्ख्या १ (एक) का लातग २ (दईु) िना 
उम्मेदिारहरूले दरर्खास्त ददएकोमा तमतत २०७६/११/१७ गते सञ्चालन भएको अन्त्तिााताामा सहभागी 
भएका िम्मा १ (एक) िना उम्मेदिारहरूको अन्त्तिााताा, शैजिक योग्यता र काया अनभुि समेतको प्राप्ताङ्क 
आधारमा देहाय बमोजिमको नततिा पदपूतता सतमततको तमतत २०७६/१२/५ को तनर्ायानसुार प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

सफल उम्मेदिार 

तस. 
नं. 

दताा  

नं. नाम थर जिल्ला गा.पा./ 

न.पा. 
िडा  

नं. र्खटाइएको कायाालय 

१ २ सशुील भण्डारी  सरेु्खत िीरेन्त्रनगर ६ प्रदेश अस्पताल सरेु्खत  

 

नोटिः सफल उम्मेदिारले तनयजुि, सम्झौताको लातग र्खटाइएको अस्पतालमा सक्कल 
कागिात सवहत सम्पका  राख्नहुनु अनरुोध छ । सोधपछु – 9841716665 डा. 
लक्ष्मीनारायर् ततिारी । 

  



प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 
कर्ााली प्रदेश 

िीरेन्त्रनगर, सरेु्खत नेपाल 

 
कन्त्सल्टेन्त्ट साइवकयाविस्टको नततिा प्रकाशन 

 
तमततिः २०७६/१२/२४ 

 

यस मन्त्रालयको विज्ञापन नं. ७/०७६/७७, नेपाल स्िास््य सेिा, साइवकयािी समूह, कन्त्सल्टेन्त्ट 
साइवकयाविस्ट (निौँ तह) पदको माग पद सङ्ख्या १ (एक) का लातग एक (१) िना उम्मेदिारले 
दरर्खास्त ददएकोमा तमतत २०७६/११/१७ गते सञ्चालन भएको अन्त्तिााताामा सहभागी भएका िम्मा १ 
(एक) िना उम्मेदिारहरूको अन्त्तिााताा, शैजिक योग्यता र काया अनभुि समेतको प्राप्ताङ्क आधारमा देहाय 
बमोजिमको नततिा पदपूतता सतमततको तमतत २०७६/१२/५ को तनर्ायानसुार प्रकाशन गररएको छ । 

 

सफल उम्मेदिार 

तस. 
नं. 

दताा  

नं. नाम थर जिल्ला गा.पा./ 

न.पा. 
िडा  

नं. र्खटाइएको कायाालय 

१ २ सशुील समदशी सरेु्खत िीरेन्त्रनगर ८ प्रदेश अस्पताल सरेु्खत  

 

नोटिः सफल उम्मेदिारले तनयजुि, सम्झौताको लातग र्खटाइएको अस्पतालमा सक्कल 
कागिात सवहत सम्पका  राख्नहुनु अनरुोध छ । सोधपछु – 9841716665 डा. 
लक्ष्मीनारायर् ततिारी । 

  



प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 
कर्ााली प्रदेश 

िीरेन्त्रनगर, सरेु्खत, नेपाल 

 

डेन्त्टल सिानको नततिा प्रकाशन 
 

तमततिः २०७६/१२/२४ 
 

यस मन्त्रालयको विज्ञापन नं. १२/०७६/७७, नेपाल स्िास््य सेिा, डेजन्त्टजस्ि/िनरल डेजन्त्टस्िी समूह, 
डेन्त्टल सिान (आठौँ तह) पदको माग पद सङ्ख्या १० (दश) का लातग ४१ (एकिालीस) िना 
उम्मेदिारले दरर्खास्त ददएकोमा तमतत २०७६/११/१६ र १७ गते सञ्चालन भएको अन्त्तिााताामा 
सहभागी भएका िम्मा  २८ (अट्ठाइस) िना उम्मेदिारहरूको अन्त्तिााताा, शैजिक योग्यता र काया अनभुि 
समेतको प्राप्ताङ्क आधारमा देहाय बमोजिमको नततिा पदपूतता सतमततको तमतत २०७६/१२/५ को 
तनर्ायानसुार प्रकाशन गररएको छ । 

 

सफल उम्मेदिारहरू 

तस.नं. दताा नं. नाम थर जिल्ला गा.पा./ 
न.पा. र्खटाइएको  कायाालय 

१ १७ प्रततभा शाही िमु्ला कातताकस्िामी-७ प्रदेश अस्पताल, सरेु्खत  

२ २४ केशि मेहता सनुसरी मोक्राहा-७ स्िास््य सेिा कायाालय, सल्यान 

३ ३३ रुतबना शे्रष्ठ बााँके  नेपालगंि-३ स्िास््य सेिा कायाालय, िािरकोट 

४ २० रोवहत गरुुङ गोर्खाा तसरान्त्िोक-५ स्िास््य सेिा कायाालय, मगु ु 

५ ३९ यशमुा ततिारी स्याङिा पतुलीबिार-११ स्िास््य सेिा कायाालय, रुकुम पजचिम 

६ २ ररङ्कु जि.सी. सरेु्खत िीरेन्त्रनगर-६ प्रदेश अस्पताल, सरेु्खत  

७ ३० भषुर् कोि ु भिपरु भिपरु-१० स्िास््य सेिा कायाालय, डोल्पा 

८ ६ सवुप्रया शे्रष्ठ कातलकोट पिालझरना स्िास््य सेिा कायाालय, कातलकोट 

९ ३ प्रज्ञा ज्योतत धनषुा दहुवि-६ स्िास््य सेिा कायाालय, दैलेर्ख 

१० ३५ तसद्दाथा र्खनाल रुपन्त्देही तसद्दाथानगर-१३ स्िास््य सेिा कायाालय, हमु्ला 

बैकजल्पक उम्मेदिारहरू 

१ २२ जितेन्त्र राय यादि रौतहट मौलापरु-२  

२ २६ रेमन ढकाल कास्की हंसपरु-५  

नोटिः सफल उम्मेदिारहरूले तनयजुि, सम्झौताको लातग र्खटाइएको कायाालयमा सक्कल 
कागिात सवहत सम्पका  राख्नहुनु । हमु्ला जिल्लामा र्खटाइएका उम्मेदिारले 
सामाजिक विकास मन्त्रालय, सरेु्खतमा नै सम्पका  राख्नहुनु अनरुोध छ । सोधपछु 
– 9841716665 डा. लक्ष्मीनारायर् ततिारी । 


