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उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं.३६/074-75, समसि 2074/१०/१०
यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १३90८/073-74(खुला) नेपाल स्वास््य िेवा, आयुवेद िमूह,
जनरल आयुवेद उपिमूह, िहायक चौथो िह, वैद्य पद को माग पद िं ख्या २(दुई) को लासग सलइएको
अन्िरवािाामा उपस्स्थि उम्मेदवार िं ख्या ४(चार) जना मध्ये शैस्िक योग्यिा, सलस्खि परीिा र अन्िरवािाा
िमेिको औषि अं कको आधारमा िफल भएका उम्मेदवारहरुको दे हाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हुन
आई स्थायी सनयुक्तीका लासग सनम्न कायाालयहरुमा सिफाररश गने सनर्ाय भएकोले िम्बस्न्धि िबैको
जानकारीका लासग यो िूचना प्रकास्शि गररएको छ ।
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उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं.३७/074-75, समसि 2074/१०/१०
यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १३9०९/073-74(आ.ज.) नेपाल स्वास््य िेवा, आयुवेद िमूह,
जनरल आयुवेद उपिमूह, िहायक चौथो िह, वैद्य पद को माग पद िं ख्या १(एक) को लासग सलइएको
अन्िरवािाामा उपस्स्थि उम्मेदवार िं ख्या ४(चार) जना मध्ये शैस्िक योग्यिा, सलस्खि परीिा र अन्िरवािाा
िमेिको औषि अं कको आधारमा िफल भएका उम्मेदवारहरुको दे हाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हुन
आई स्थायी सनयुक्तीका लासग सनम्न कायाालयहरुमा सिफाररश गने सनर्ाय भएकोले िम्बस्न्धि िबैको
जानकारीका लासग यो िूचना प्रकास्शि गररएको छ ।
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उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं.३८/074-75, समसि 2074/१०/१०
यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १३9१०/073-74(मधेशी) नेपाल स्वास््य िेवा, आयुवेद िमूह,
जनरल आयुवेद उपिमूह, िहायक चौथो िह, वैद्य पद को माग पद िं ख्या १(एक) को लासग सलइएको
अन्िरवािाामा उपस्स्थि उम्मेदवार िं ख्या ६(छ) जना मध्ये शैस्िक योग्यिा, सलस्खि परीिा र अन्िरवािाा
िमेिको औषि अं कको आधारमा िफल भएका उम्मेदवारहरुको दे हाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हुन
आई स्थायी सनयुक्तीका लासग सनम्न कायाालयहरुमा सिफाररश गने सनर्ाय भएकोले िम्बस्न्धि िबैको
जानकारीका लासग यो िूचना प्रकास्शि गररएको छ ।
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१३९०८/073-74

रमेश थारु
कासलका-४, बर्दाया

-खुला_

१३९०८/073-74

स्शवलाल गैरे
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नोटः
मासथ उल्लेस्खि ववज्ञापनमा सलस्खि परीिाबाट अन्िवाािााका लासग छनौट भई अन्िवाािाामा

िस्म्मसलि भएका

उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क िम्बस्न्धि उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकाशन भएको समसिले ७ र्दन पसछ अको
७ र्दनिम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन ा िवकने व्यहोरा
जानकारी गराइन्छ ।
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