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मन्त्रालय मातहतका मनकायहरुमा स्वीकृत अस्थायी दरवन्त्दीमा सेवा करारमा मिमकत्सक र 

स्वास््यकमी व्यवस्थापन काययमवमि, २०७९ बमोमजम पदपूमतयको लामग मममत 

२०७९/०४/२६ गतेको प्रकामशत सूिनामा आवेदन मदनुहुने उम्मेवारहरुको शैमिक योग्यता, 

तामलम, अनुभव, स्थानीय व्यमि (प्रदेश बासी) र अन्त्तरवातायबाट प्राप्त अंक गणना गरी कुल 

योगफलको आिारमा क्रमशः बमि अंक प्राप्त गने उम्मेदवारहरुलाई पदगत योग्यता क्रमको 

आिारमा पदपूमतय, अन्त्तवायताय तथा मसफाररस समममतको मममत २०७९/०५/१७ गतेको मनणयय 

अनुसार तपमसल बमोमजम सफल र बैकमपपक उम्मेदवारमा मसफाररस गरी नतीजा प्रकाशन 

गररएको व्यहोरा सम्वमन्त्ित सबैको जानकारीको लामग यो सिूना प्रकामशत गररएको छ । 

साथै सफल हुनु हुने उम्मेदवारहरुले मनयुमिका लामग मसफाररस भएको मनकायमा ७ (सात) 

मदन मभर सम्पकय  राख्नु हुन समेत अनुरोि गररन्त्छ ।  

     

 

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

 (पुष्पा मिममरे) 

 सदस्य-समिव 

 पदपूमतय, अन्त्तवायताय तथा मसफाररस समममत 

नतीजा प्रकाशन गररएको सूिना । 
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