लोक सेवा आयोग
मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिपारयश िम्फन्धी िूचना
िूचना नॊ. १४६/०७४-७५,

सभसि २०७४/०९/१७

मि सनर्दे शनारमको वि.नॊ.१४३२३/०७३-७४(खुरा), नेऩार स्िास््म िेिा, ये सडमोग्रापी िभूह, ऩाॉचौं िह, ये सडमोग्रापय
ऩर्दिॊ ख्मा १(एक) का रासग सरइएको अन्ियिािााभा उऩस्स्िि

३(िीन) जना उम्भेर्दिायहरुभध्मे सरस्खि ऩयीक्षा, अन्ियिािााको

प्राप्ताङ्क िभेिका आधायभा सनम्न फभोस्जभ मोग्मिाक्रभ कामभ हुन आएकोरे सनमुस्िका रासग सनम्न कामाारमभा सिपारयश
गरयएको व्महोया िम्फस्न्धि िफैको जानकायीका रासग मो िूचना प्रकाशन गरयएको छ । िािै फैकस्पऩक िूची य

स्िास््म िेिा

ऐन, २० ५३ को र्दपा १ ३ अनुिाय अस्िामी सनमुस्िको प्रमोजनािा िऩसिर फभोस्जभ िूची कामभ हुन आएको व्महोया
िम्फस्न्धि िफैको जानकायीका रासग मो िूचना प्रकाशन गरयएको छ ।
मोग्मिाक्रभ
१

योर नॊ .

उम्भेर्दिायको नाभिय य ठे गाना

३३००३०

फाफु /आभा

भानफहार्दुय खत्री,

बिफहार्दुय/

भैनिडा -५, िुखेि

िुरिी

फाजे

सिपारयश बएको कामाारम

भोसिविय

भेहरकुना अस्ऩिार, िुखेि

फैकस्पऩक उम्भेर्दिाय :
क्र.िॊ .

योर नॊ .

१

३३००२८

उम्भेर्दिायको नाभिय य ठे गाना
भर्दन कुभाय बण्डायी,
स्जनािाङ्ग -८, योपऩा

फाफु /आभा

फाजे

िीय फहार्दुय/ऩृिीभारा

हुकुभ फहार्दुय

फाफु

फाजे

अस्िामी उम्भेर्दिायहरु :
क्र.िॊ .

योर नॊ .

१

३३००१६

ऩुष्ऩयाज यािि

गोविन्र्द

फहार्दुय

२

३३०००२

अस्िुसि सभश्र

भहेश

फद्रिनायामण

( विष्णुप्रिार्द उऩाध्माम)
नामि िुब्फा

उम्भेर्दिायको नाभिय

( याजु ित्मार )
केन्िीम प्रसिसनसध

फोन नं. ०८३ -५२०१०६ र ५२५५०६, फ्याक्स नं. ०८३ -५२१८०३,

( ऩूणभ
ा ान श्रे ष्ठ )
सनर्दे शक
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लोक सेवा आयोग
मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिपारयश िम्फन्धी िूचना
िूचना नॊ. १४७/०७४-७५,

सभसि २०७४/०९/१७

मि सनर्दे शनारमको वि.नॊ.१४३२४/०७३-७४(भवहरा), नेऩार स्िास््म िेिा, ये सडमोग्रापी िभूह, ऩाॉचौं िह , ये सडमोग्रापय
ऩर्दिॊ ख्मा १(एक) का रासग सरइएको अन्ियिािााभा उऩस्स्िि

४(चाय) जना उम्भेर्दिायहरुभध्मे सरस्खि ऩयीक्षा, अन्ियिािाा य

शैस्क्षक मोग्मिाको प्राप्ताङ्क िभेिका आधायभा सनम्न फभोस्जभ मोग्मिाक्रभ कामभ हुन आएकोरे सनजको योजाईको
प्रािसभकिाक्रभ अनुिाय सनमुस्िका रासग सनम्न कामाारमभा सिपारयश गरयएको छ, िािै

र्दे हामको फैकस्पऩक िूची कामभ हुन

आएको व्महोया िम्फस्न्धि िफैको जानकायीका रासग मो िूचना प्रकाशन गरयएको छ ।
मोग्मिाक्रभ

योर नॊ .

१

३३००३१

उम्भेर्दिायको नाभिय य ठे गाना

फाफु /आभा

भेसडना शाही,

र्दुगााफहार्दुय/

गखााकोट -३, जाजयकोट

िाया र्दे वि

फाजे
द्रर्दऩ फहार्दुय

सिपारयश बएको कामाारम
स्जपरा स्िास््म कामाारम,
जाजयकोट

फैकस्पऩक उम्भेर्दिाय :
क्र.िॊ .

योर नॊ .

१

३३०००२

( विष्णुप्रिार्द उऩाध्माम)
नामि िुब्फा

उम्भेर्दिायको नाभिय य ठे गाना
अस्िुसि सभश्र,

फाफु /आभा
भहेश / भुनय

फाजे
फद्रिनायामण

गॊगावऩप्रा -४, यौिहट

( याजु ित्मार )
केन्िीम प्रसिसनसध

फोन नं. ०८३ -५२०१०६ र ५२५५०६, फ्याक्स नं. ०८३ -५२१८०३,

( ऩूणभ
ा ान श्रे ष्ठ )
सनर्दे शक
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लोक सेवा आयोग
मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिपारयश उम्भेर्दिायहरुको एकभुष्ट मोग्मिाक्रभ िूची
िूचना नॊ. १४८/०७४-७५

मि सनर्दे शनारमको सनम्न विज्ञाऩन नम्ियका

सभसि २०७४/०९/१७

नेऩार स्िास््म िेिा, ये सडमोग्रापी िभूह, ऩाॉचौं िह , ये सडमोग्रापय ऩर्दको

सनमुस्िका रासग सिपारयश बएका उम्भेर्दिायहरुरे प्राप्त गये को कुर अङ्कको आधायभा कामभ हुने खुरा

य िभािेशी िभूहको

एकभुष्ट मोग्मिाक्रभ सभसि २०७४/०९/१७ को सनणामानुिाय िम्फस्न्धि िफैको जानकायीका रासग प्रकाशन गरयएको छ ।
मो.क्र.नॊ.

योर नॊ.

१

३३००३०

२

३३००३१

विज्ञाऩन नॊ .

खुरा/

०७३-७४

िभािेशी

भानफहार्दुय खत्री

१४३२३

खुरा

भेसडना शाही

१४३२४

भवहरा

उम्भेर्दिायको नाभिय

सिपारयश बएको कामाारम
भेहरकुना अस्ऩिार, िुखेि
स्जपरा स्िास््म कामाारम, जाजयकोट

नोट :-

१. भासि उपरेस्खि विज्ञाऩनको अन्ियिािााभा िस्म्भसरि उम्भेर्दिायहरुरे प्राप्त गये को कूर प्राप्ताङ्क िम्फस्न्धि उम्भेर्दिायरे मो नसिजा
प्रकाशन बएको सभसिरे ७ द्रर्दनऩसछ अको ७ द्रर्दनिम्भ आमोगको
फाट हे न ा िवकने छ ।

website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

२. सिपारयश बएका उम्भेर्दिायहरुराई सभसि २०७४/०९/१९ गिे द्रर्दनको ३:०० फजे सिपारयश ऩत्र द्रर्दइनेछ ।

( विष्णुप्रिार्द उऩाध्माम)
नामि िुब्फा

( याजु ित्मार )
केन्िीम प्रसिसनसध

फोन नं. ०८३ -५२०१०६ र ५२५५०६, फ्याक्स नं. ०८३ -५२१८०३,

( ऩूणभ
ा ान श्रे ष्ठ )
सनर्दे शक
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