
 

 

 

लोक सेवा आयोग 

राप्ती अञ्चल कायाालय 
तुलसीपुर दाङ 

 

 

                                                                       

 

 

 

  उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 
  

िूचना नं. :- 22/०७३-७४ 

िूचना प्रकाशन समसि :- २०७३/११/०५ 

 

 यि कायाालयको ववज्ञापन नं.१४८५८/०७२-७३(खलुा), नेपाल स्वास््य िेवा, आयवेुद  िमूह, जनरल आयवेुद उपिमूह, 

िहायक चौथो िह (प्राववसधक), वैद्य पदको माग पदिंख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िवाािाामा उपस्स्थि ३(िीन) जना 
उम्मेदवारहरुको अन्िवाािााको औषि अंक, सलस्खि परीक्षाको प्राप्ताङ्क िथा शैस्क्षक योग्यिाको शे्रणी वापिको अंक िमेिको कूल 
योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हनु आएकोले एकमषु्ट योग्यिाक्रम र सनजहरुको रोजाइको प्राथसमकिाक्रम अनिुार 
स्थायी सनयसु्िका लासग सनम्न कायाालयमा सिफाररश गने सनणाय गररएको छ । िाथै बैकस्पपक िूची र स्वास््य िेवा ऐन, 

२०५३ को दफा १३ अनिुार अस्थायी सनयसु्िको प्रयोजनाथा िपस्शल बमोस्जम अस्थायी योग्यिाक्रम िूची कायम हनु आएको 
व्यहोरा िमेि िम्बस्न्धि िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

सिफाररश योग्यिाक्रम िूची 
यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, 
थर र ठेगाना  

बाव/ुआमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको  
पद/िेवा/िमूह कायाालय 

१ ३००००२ खमुाकुमारी के.िी., 
जगुार-४, रोपपा 

बािदेुव/रुमकुमारी डम्बरबहादरु वैद्य/स्वास््य/ 

आयवेुद  

श्री स्जपला आयवेुद स्वास््य 
केन्र, िपयान । 

बैकस्पपक योग्यिाक्रम िूची 
बै.यो.क्र.नं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाव/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३०००१२ 
मालिा  दाहाल, 

 सिपरु न.पा.-२, दाङ 
ववष्णपु्रिाद/शारदादेवी सिलकराम 

अस्थायी  योग्यिाक्रम िूची 
अ.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाव/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३०००२४ 
वहरा देवी  वस्नेि,  

स्शवरथ-५, िपयान 
वटकाराम/मंगली भर 

२ ३०००१८ 
िरस्विी  पोख्रले,  

सबजवुार-१, प्यूठान 
वलदेव/शोभा दोमकान्ि 

रष्टव्यः- मासथ उपलेस्खि ववज्ञापनमा सलस्खि परीक्षाबाट उतीणा भई अन्िवाािाामा िस्म्मसलि उम्मेदवारहरुले आफ्नो कुल प्राप्ताङ्क यो 
नसिजा प्रकाशन भएको समसिले ७ ददन पसछ अको ७ ददनिम्म आयोगको website www.psc.gov.np मा हेना िवकने व्यहोरा िमेि 
जानकारी गराइन्छ । 

 

 

 

 

 (सनमकान्ि आचाया)  (कृष्ण प्रिाद आचाया)      (धमाराज गैरे) (ओमबहादरु  खड्का) 

   नायव िबु्बा                  शाखा असधकृि                  केन्रीय प्रसिसनसध      सनदेशक 
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लोक सेवा आयोग 

राप्ती अञ्चल कायाालय 
तुलसीपुर दाङ 

 

 

                                                                       

 

 

 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 
 िूचना नं. :- 2३/०७३-७४ 

िूचना प्रकाशन समसि :- २०७३/११/०५ 

 

 यि कायाालयको ववज्ञापन नं.१४८५९ /०७२-७३(मवहला), नेपाल स्वास््य िेवा, आयवेुद  िमूह, जनरल आयवेुद 
उपिमूह, िहायक चौथो िह (प्राववसधक), वैद्य पदको माग पदिंख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िवाािाामा उपस्स्थि ७(िाि) 
जना उम्मेदवारहरुको अन्िवाािााको औषि अंक, सलस्खि परीक्षाको प्राप्ताङ्क िथा शैस्क्षक योग्यिाको शे्रणी वापिको अंक िमेिको 
कूल योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हनु आएकोले एकमषु्ट योग्यिाक्रम र सनजको रोजाइको प्राथसमकिाक्रम 
अनिुार स्थायी सनयसु्िका लासग सनम्न कायाालयमा सिफाररश गने सनणाय गररएको छ । िाथै िपस्शल बमोस्जमको बैकस्पपक 
योग्यिाक्रम िूची कायम हनु आएको व्यहोरा िमेि िम्बस्न्धि िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

सिफाररश योग्यिाक्रम िूची 
यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको 

नाम, थर र 
ठेगाना 

बाव/ुआमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको  
पद/िेवा/िमूह कायाालय 

१ ३०००२० िासबिी  भण्डारी, 
खलंगा-८, िपयान 

डम्बरबहादरु/गंगा जंग बहादरु वैद्य/स्वास््य/ 

आयवेुद 

श्री स्जपला आयवेुद 
स्वास््य केन्र, प्यूठान । 

बैकस्पपक योग्यिाक्रम िूची 
बै.यो.क्र.नं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाव/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३०००१२ 
मालिा  दाहाल, 

 सिपरु न.पा.-२, दाङ 
ववष्णपु्रिाद/शारदादेवी सिलकराम 

रष्टव्यः- मासथ उपलेस्खि ववज्ञापनमा सलस्खि परीक्षाबाट उतीणा भई अन्िवाािाामा िस्म्मसलि उम्मेदवारहरुले आफ्नो कुल प्राप्ताङ्क यो 
नसिजा प्रकाशन भएको समसिले ७ ददन पसछ अको ७ ददनिम्म आयोगको www.psc.gov.np मा हेना िवकने व्यहोरा िमेि जानकारी 
गराइन्छ । 

 

 

 

 

 
 

 (सनमकान्ि आचाया)  (कृष्ण प्रिाद आचाया)        (धमाराज गैरे) (ओमबहादरु  खड्का) 

   नायव िबु्बा                  शाखा असधकृि                  केन्रीय प्रसिसनसध      सनदेशक  
  

http://www.gov.np/advertise/advertise/user


 

 

 

लोक सेवा आयोग 

राप्ती अञ्चल कायाालय 
तुलसीपुर दाङ 

 

 

                                                                       

 

 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 
 िूचना नं. :- 2४/०७३-७४ 

िूचना प्रकाशन समसि :- २०७३/११/०५ 

 

 यि कायाालयको ववज्ञापन नं.१४८६०/०७२-७३(आ.ज.), नेपाल स्वास््य िेवा, आयवेुद  िमूह,   जनरल आयवेुद 
उपिमूह, िहायक चौथो िह (प्राववसधक), वैद्य पदको माग पदिंख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िवाािाामा उपस्स्थि ३(िीन) 
जना उम्मेदवारहरुको अन्िवाािााको औषि अंक, सलस्खि परीक्षाको प्राप्ताङ्क िथा शैस्क्षक योग्यिाको शे्रणी वापिको अंक िमेिको 
कूल योगबाट देहाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हनु आएकोले एकमषु्ट योग्यिाक्रम र सनजहरुको रोजाइको प्राथसमकिाक्रम 
अनिुार स्थायी सनयसु्िका लासग सनम्न कायाालयमा सिफाररश गने सनणाय गररएको छ । िाथै िपस्शल बमोस्जमको बैकस्पपक 
योग्यिाक्रम िूची कायम हनु आएको व्यहोरा िमेि िम्बस्न्धि िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

सिफाररश योग्यिाक्रम िूची 
यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, 

थर र ठेगाना 
बाव/ुआमाको नाम बाजेको 

नाम 
सिफाररश गररएको  

पद/िेवा/िमूह कायाालय 
१ ३०००११ भवानी  राह ुमगर, 

टररगााँउ-२, दाङ 

बालाराम/मोिीकला सभमबहादरु वैद्य/स्वास््य/ 

आयवेुद 

श्री स्जपला आयवेुद 
स्वास््य केन्र, प्यूठान । 

बैकस्पपक योग्यिाक्रम िूची 
बै.यो.क्र.नं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाव/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३०००१० 
बदुिराम चौधरी, 
 मगरागढी-३, बददाया पहलमान/वहरामोिी बांधरुाम 

रष्टव्यः- मासथ उपलेस्खि ववज्ञापनमा सलस्खि परीक्षाबाट उतीणा भई अन्िवाािाामा िस्म्मसलि उम्मेदवारहरुले आफ्नो कुल प्राप्ताङ्क यो 
नसिजा प्रकाशन भएको समसिले ७ ददन पसछ अको ७ ददनिम्म आयोगको www.psc.gov.np मा हेना िवकने व्यहोरा िमेि जानकारी 
गराइन्छ । 

 

 

 

 

 (सनमकान्ि आचाया)  (कृष्ण प्रिाद आचाया)        (धमाराज गैरे) (ओमबहादरु  खड्का) 

   नायव िबु्बा                  शाखा असधकृि                  केन्रीय प्रसिसनसध      सनदेशक 
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लोक सेवा आयोग 

राप्ती अञ्चल कायाालय 
तुलसीपुर दाङ 

 

 

                                                                       

 

 

सिफाररश उम्मेदवारहरुको एकमषु्ट योग्यिाक्रम िूची  

 िूचना नं. :- 2५/०७३-७४ 

िूचना प्रकाशन समसि  :- २०७३/११/०५ 

 

  यि कायाालयको ववज्ञापन नं.१४८५८-१४८६०/०७२-७३(खलुा िथा िमाबेशी), नेपाल स्वास््य िेवा, आयवेुद  
िमूह, जनरल आयवेुद उपिमूह, िहायक चौथो िह (प्राववसधक), वैद्य पदमा स्थायी सनयसु्िकालागी सिफाररश भएका जम्मा 
३(िीन) जना उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा िपस्शल बमोस्जम एकमषु्ट योग्यिाक्रम कायम हनु आएको 
व्यहोरा  िम्बस्न्धि िबैको  जानकारीको लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ । 

एकमषु्ट 
यो.क्र.नं 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, 
थर र ठेगाना 

सिफाररश गररएको ववज्ञापन नं पद /िेवा /िमूह सिफाररश गररएको 
कायाालय 

१ ३००००२ खमुाकुमारी  के.िी., 
जगुार-४, रोपपा 

१४८५८/०७२-७३(खलुा) वैद्य/स्वास््य/ 

आयवेुद 

श्री स्जपला आयवेुद स्वास््य 
केन्र, िपयान । 

२ ३०००२० िासबिी  भण्डारी, 
खलंगा-८, िपयान 

१४८५९/०७२-७३(मवहला) वैद्य/स्वास््य/ 

आयवेुद 

श्री स्जपला आयवेुद स्वास््य 
केन्र, प्यूठान । 

३ ३०००११ भवानी  राह ुमगर, 

टररगााँउ-२, दाङ 

१४८६०/०७२-७३(आ.ज.) वैद्य/स्वास््य/ 

आयवेुद 

श्री स्जपला आयवेुद स्वास््य 
केन्र, प्यूठान । 

 

रष्टव्यः- मासथ उपलेस्खि ववज्ञापनहरुको सलस्खि परीक्षाबाट उिीण भई अन्िवाािाामा िस्म्मसलि उम्मेदवारहरुले आफ्नो कूल 
प्राप्ताङ्क यो नसिजा प्रकाशन भएको समसिले ७ ददन पसछ अको ७ ददनिम्म आयोगको  www.psc.gov.np मा हेर्न सकिरे् व्यहोरा 
समेत जार्िारी गराइन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 (सनमकान्ि आचाया)  (कृष्ण प्रिाद आचाया)        (धमाराज गैरे) (ओमबहादरु  खड्का) 

   नायव िबु्बा                  शाखा असधकृि                  केन्रीय प्रसिसनसध      सनदेशक 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psc.gov.np/

