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लोक सेवा आयोग 

राप्ती अञ्चल कायाालय 

तुलसीपुर द ङ 

 

प साः ससफ ररश ०७#।७$ 
च नाः 
 
 

मिम िः२०७४/०२/२९ 

बैकल्पिक मिफारिश िूचना 
 िूचना नं ९१ /०७३-७४  

 

  यि कायाालयको देहायको विज्ञािन अनिुाि मिफारिश भएका िखु्य उम्िेदिािले मनर्ाारि  िियिा मनयलु्ि ित्र नबझेुको कािण  िैकल्पिक उम्िेदिाि मिफारिश गरि िठाइददन भनी ल्िपला स्िास््य 
कायाालय, रुकुिको च.नं.१३०४ मिम २०७४/०२/२६ को ित्रबाट लेखी आएकोले देहाय बिोल्िि िैकल्पिक उम्िेदिाि मिफारिश गरिएको व्यहोिा मिम  २०७४/०२/२९को मनणाय अनिुाि िम्बल्धर्  िबैको 
िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाल्श  गरिएको छ ।  

 

 
 
 

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

 (मनिकाध  आचाया) (किल ज्ञिाली) (ओिबहादिु खड्का) 
            नायब िबु्बा                                                     शाखा अमर्कृ       मनदेशक

योगय ाक्रिबाट हटाइएको उम्िेदिािको विििण िैकल्पिक मिफारिश गरिएको उम्िेदिािको विििण 

मि.
नं. 

मिफारिश िूचना नं. , 
कायाालय ि मिम   

वि.नं. िद, िेिा, ििूह ि  ह यो.क्र.नं
. 

नाि, थि , ि न ि िोल नं. िै.यो.क्र.
नं. 

नाि, थि,  ि न ि िोल नं. बाि/ुआिा बािे मिफारिश गरिएको 
कायाालय 

१ िूचना नं. ३३/०७३-७४ 

श्री  ल्िपला स्िास््य 
कायाालय, रुकुि । 

मिम िः२०७३/११/२२  

१४८५५/०७२-
७३(दमल )  

 अ.न.िी.  

 नेिाल स्िास््य,  

 ि.हे.न., 
 िहायक चौथो  ह  

३( ीन) नाि थििः- श्री िेखा चदािा  
ि निः- दिेिा.-९, िाििकोट ।   
िोल नं.:-30०८१२ 

१ (एक) नाि थििः- प्रम भा घम ािगि नेिाली 
ि निः- स्यालाखदी-३, रुकुि । 

िोल नं.:-300५३६ 

िरुन / मनिाला िगिीि श्री  ल्िपला स्िास््य 
कायाालय, रुकुि । 
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लोक सेवा आयोग 

राप्ती अञ्चल कायाालय 

तुलसीपुर द ङ 

 

प साः ससफ ररश ०७#।७$ 
च नाः 
 

मिम िः२०७४/०२/१९ 
बैकल्पिक मिफारिश िूचना 
 िूचना नं ८१ /०७३-७४  

 

  यि कायाालयको देहायको विज्ञािन अनिुाि मिफारिश भएका िखु्य उम्िेदिािले मनर्ाािी  िियिा मनयलु्ि ित्र नबझेुको कािण  िैकल्पिक उम्िेदिाि मिफारिश गरि िठाइददन भनी ल्िपला स्िास््य 
कायाालय, प्यूठानको च.नं.१५७९ मिम २०७४/०२/१७ को ित्रबाट लेखी आएकोले देहाय बिोल्िि िैकल्पिक उम्िेदिाि मिफारिश गरिएको व्यहोिा मिम  २०७४/०२/१९को मनणाय अनिुाि िम्बल्धर्  िबैको 
िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाल्श  गरिएको छ । । 

 

 
 
 

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

 (मनिकाध  आचाया) (किल ज्ञिाली) (ओिबहादिु खड्का) 
     ना.ि.ु                                                        शाखा अमर्कृ      मनदेशक 

 

योगय ाक्रिबाट हटाइएको उम्िेदिािको विििण िैकल्पिक मिफारिश गरिएको उम्िेदिािको विििण 

मि.
नं. 

मिफारिश िूचना नं. , 
कायाालय ि मिम   

वि.नं. िद, िेिा, ििूह ि  ह यो.क्र.नं. नाि, थि , ि न ि िोल नं. िै.यो.क्र.नं. नाि, थि,  ि न ि िोल नं. बाि/ुआिा बािे मिफारिश गरिएको कायाालय 

१ िूचना नं. ३०/०७३-७४ 

श्री  ल्िपला स्िास््य 
कायाालय, प्यूठान । 

मिम िः२०७३/११/२२  

१४८५२/०७२-
७३(िवहला)  

 अ.न.िी.  

 नेिाल स्िास््य,  

 ि.हे.न., 
 िहायक चौथो  ह  

६(छ) नाि थििः- श्री िलु्स्ि ा शे्रष्ठ  
ि निः- घोिाही न.िा.-११,दाङ ।   
िोल नं.:-301176 

१ (एक) नाि थििः- मििा िोख्रले 

ि निः- मभंग-ृ4, प्यूठान । 

िोल नं.:-300707 

हरििाि / 
वििा 

नधदिाि श्री  ल्िपला स्िास््य 
कायाालय, प्यूठान । 
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