लोक सेवा आयोग

दाङ कायाालय

तुलसीपुर

०८२-५२२८२५  Fax. ०८२-५२००१३
वेवसाइटः-www.psc.gov.np

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची
सूचना नं. :- २८/०७५-७६, मममतः- २०७५/०६/२६
यस कायाालयको मव.नं. १४८७९-१४८८०/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), स्वास््य सेवा, आयुवद
े समूह, जनरल आयुवद
े
उपसमूह, सहायक चौथो तह, बैद्य पदको माग संख्या २(दुई) मा मनयुमिका लामग मसफाररश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कु ल
प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोमजमको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची कायम हुन आएको व्यहोरा सम्बमधधत सबैको जानकारीका लामग
यो सूचना प्रकामशत गररएको छ ।
एकमुष्ट योग्यताक्रम सूचीःयोग्यताक्रम

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

मसफाररश गररएको मवज्ञापन नम्बर

खुला/समावेशी

१

३०००३६

सुमजत कु मार साह

१४८७९/०७४-७५

खुला

२

३००००९

मगता नेपाली पररयार

१४८८०/०७४-७५

दमलत

कै फफयत

द्रष्टव्यः

यस मवज्ञापनको अधतवााताामा समम्ममलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कू ल प्राप्ताङ्क सम्बमधधत उम्मेदवारले यो नमतजा प्रकाशन
भएको मममतले ७ फदनपमछ अको ७ फदन सम्म आयोगको Website:- www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सफकने व्यहोरा
जानकारी गराइधछ ।



मसफाररश भएका उम्मेदवारहरुलाई मममत २०७५/०६/२८ गते फदनको १.०० बजेपमछ मसफाररश पत्र फदइनेछ ।

(मनमकाधत आचाया)
नायब सुब्बा

(कमल ज्ञवाली)

(श्रीनारायण झा)

शाखा अमधकृ त

के धद्रीय प्रमतमनमध

(ओमबहादुर खड्का)
उपसमचव

लोक सेवा आयोग

दाङ कायाालय

तुलसीपुर
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उम्मेदवार मसफाररश सम्बधधी सूचना
सूचना नं. :- २७/०७५-७६, मममतः- २०७५/०६/२६
यस कायाालयको मव.नं. १४८८०/०७४-७५(दमलत), स्वास््य सेवा, आयुवद
े समूह, जनरल आयुवद
े उपसमूह, सहायक चौथो
तह, बैद्य पदको माग संख्या १(एक) का लामग मलइएको अधतवााताामा उपमस्थत उम्मेदवार संख्या २(दुई)को मलमखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क,
अधतवाातााको औषत प्राप्ताङ्क तथा शैमक्षक योग्यताको श्रेणी वापतको अङ्क समेतको कु ल योगबाट देहाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम
हुन आएकोले स्थायी मनयुमिका लामग मनम्न कायाालयमा मसफाररश गने मनणाय भएको हुुँदा सम्बमधधत सबैको जानकारीका लामग यो
सूचना प्रकामशत गररएको छ ।
मसफाररश योग्यताक्रम सूचीःयो.क्र.नं
.
१

रोल नं.
३००००९

उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
मगता नेपाली पररयार

तुलसीपुर उपमहानगरपामलका-५, दाङ ।

बाबु/आमाको
नाम
चोकबहादुर/
मोहन कु मारी

बाजेको
नाम
शेरबहादुर

मसफाररश गररएको कायाालय
मजल्ला प्रशासन कायाालय,
सल्यानले तोके बमोमजम ।

बैकमल्पक योग्यताक्रम सूचीःयो.क्र.नं.
१

रोल नं.
३०००२८

(मनमकाधत आचाया)
नायब सुब्बा

उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
मवमल मव.क.
मंगलसेन न.पा.-७, अछाम ।

बाबु/आमाको नाम
चधद्र/मनसरी

(कमल ज्ञवाली)

(श्रीनारायण झा)

शाखा अमधकृ त

के धद्रीय प्रमतमनमध

बाजेको नाम
ददी

(ओमबहादुर खड्का)
उपसमचव

लोक सेवा आयोग

दाङ कायाालय

तुलसीपुर
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उम्मेदवार मसफाररश सम्बधधी सूचना
सूचना नं. :- २६/०७५-७६, मममतः- २०७५/०६/२६
यस कायाालयको मव.नं. १४८७९/०७४-७५(खुला), स्वास््य सेवा, आयुवद
े समूह, जनरल आयुवद
े उपसमूह, सहायक चौथो
तह, बैद्य पदको माग संख्या १(एक) का लामग मलइएको अधतवााताामा उपमस्थत उम्मेदवार संख्या ३(तीन)को मलमखत परीक्षाको
प्राप्ताङ्क, अधतवाातााको औषत प्राप्ताङ्क तथा शैमक्षक योग्यताको श्रेणी वापतको अङ्क समेतको कु ल योगबाट देहाय बमोमजम
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी मनयुमिका लामग मनम्न कायाालयमा मसफाररश गने मनणाय भएको हुुँदा सम्बमधधत सबैको
जानकारीका लामग यो सूचना प्रकामशत गररएको छ ।
मसफाररश योग्यताक्रम सूचीःयो.क्र.नं
.
१

रोल नं.
३०००३६

उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
सुमजत कु मार साह

शहीद नगरपामलका-३, धनुषा ।

बाबु/आमाको नाम
जयशंकर/कु मर देवी

बाजेको नाम
सुबध

मसफाररश गररएको कायाालय
मजल्ला प्रशासन कायाालय,
दाङले तोके बमोमजम ।

बैकमल्पक योग्यताक्रम सूचीःयो.क्र.नं.
१

रोल नं.
३००००५

उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
के शब भट्ट
उदयदेव-८, बैतडी ।

बाबु/आमाको नाम
राम दत्त/काली देवी

बाजेको नाम
कालु दत्त

अस्थायी योग्यताक्रम सूचीःयो.क्र.नं.
१

रोल नं.
३०००३०

उम्मेदवारको नाम, थर
श्याम कु मार गुप्ता

बाबुको नाम
रामदेब

बाजेको नाम
लखन

२

३०००२४

मालता दाहाल

मवष्णुप्रसाद

मतलकराम

३

३०००२३

मबनोद मबस्ट

यज्ञबहादुर

गंगाराम

(मनमकाधत आचाया)
नायब सुब्बा

(कमल ज्ञवाली)

(श्रीनारायण झा)

शाखा अमधकृ त

के धद्रीय प्रमतमनमध

(ओमबहादुर खड्का)
उपसमचव

