
लोक सेवा आयोग 

धवलागगरी अञ्चल कायाालय 
बागलङु 

 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 

िूचना नं.३६/074-75, समसि 2074/१०/१० 

 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १३90८/073-74(खलुा) नपेाल स्वास््य िेवा, आयवेुद िमूह, 
जनरल आयवेुद उपिमूह, िहायक चौथो िह, वैद्य पद को माग पद िंख्या २(दईु) को लासग सलइएको 
अन्िरवािाामा उपस्स्थि उम्मेदवार िंख्या ४(चार) जना मध्ये शैस्िक योग्यिा, सलस्खि परीिा र अन्िरवािाा 
िमेिको औषि अंकको आधारमा िफल भएका उम्मेदवारहरुको देहाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हनु 
आई स्थायी सनयकु्तीका लासग सनम्न कायाालयहरुमा सिफाररश गने सनर्ाय भएकोले िम्बस्न्धि िबैको 
जानकारीका लासग यो िूचना प्रकास्शि गररएको छ । 

tklzn M 

यो.क्र.
न. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम 
थर र ठेगाना 

बाव/ुआमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको कायाालय 

१ 270036 
रमेश थारु 

कासलका-४, बर्दाया 
जलीराम/रामकुमारी कालरुाम 

स्जल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र, 

मसु्िाङ 

 

२ 270055 
स्शवलाल गैरे 

धनचौर-४, कवपलवस्ि ु
हमुलाल/इश्वरा दसधराम 

स्जल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र, 

मसु्िाङ 

 

 

j}slNks of]Uotfqmd ;"rL M 

j}=of]=qm=g+= /f]n g+= 
pDd]bjf/sf] gfd y/ / 

7]ufgf 
afa'÷cfdfsf] gfd afh]sf] gfd 

१ 270001 
अजय कुमार िाह    

लौसनया-३, िप्तरी शव/िरस्वसि लक्ष्मर् 

      c:yfoL of]Uotfqmd ;"rL M 

क्र.ि. रोल न. नामथर  बाव/ुबाजे 

१ 270024 गधरेन्द्र कुमार ममश्र ववन/हररशचन्द्र 

२ 270012 केशरी थापा डम्मर/ ओम 

अस्थायी सनयकु्तीका लासग वैकस्ल्पक उम्मेदवारलाई पवहलो प्राथसमकिा र्दइनछे । 
 

 

-गोववन्दप्रिाद पौडेल_                  -ldd axfb'/ zfxL_             -गरे्शप्रिाद पौडेल_ 
      ना.ि.ु                           केस्न्रय प्रसिसनसध                          सनदेशक  
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ˆofS; M )^*–%@)!$& 

Email: dhawalagiri@psc.gov.np 
 

 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

धवलागगरी अञ्चल कायाालय 
बागलङु 

 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 

िूचना नं.३७/074-75, समसि 2074/१०/१० 

 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १३9०९/073-74(आ.ज.) नपेाल स्वास््य िेवा, आयवेुद िमूह, 
जनरल आयवेुद 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 अंकको आधारमा िफल भएका उम्मेदवारहरुको देहाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हनु 
आई स्थायी सनयकु्तीका लासग सनम्न कायाालयहरुमा सिफाररश गने सनर्ाय भएकोले िम्बस्न्धि िबैको 
जानकारीका लासग यो िूचना प्रकास्शि गररएको छ । 

 tklzn M  

यो.क्र.
न. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम 
थर र ठेगाना 

बाव/ुआमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको कायाालय 

 १ 
270058 

िंजय कुमार मण्डल 

मसिहानी-२, महोत्तरी 
ववल्टु/कुन्िी भलु्ला 

 

स्जल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र 
पवाि 

 

j}slNks of]Uotfqmd ;"rL M 

j}=of]=qm=g+= /f]n g+= 
pDd]bjf/sf] gfd y/ / 

7]ufgf 
afa'÷cfdfsf] gfd afh]sf] gfd 

१ 270061 
िरु राइा 
टांडी-५, मोरङ 

र्दलप्रिाद/केशमाया इमानसिहं 

 

 

 

 

 

-गोववन्दप्रिाद पौडेल_                  -ldd axfb'/ zfxL_             -गरे्शप्रिाद पौडेल_ 
      ना.ि.ु                           केस्न्रय प्रसिसनसध                          सनदेशक 
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लोक सेवा आयोग 

धवलागगरी अञ्चल कायाालय 
बागलङु 

 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 

िूचना नं.३८/074-75, समसि 2074/१०/१० 

  

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १३9१०/073-74(मधेशी) नपेाल स्वास््य िेवा, आयवेुद िमूह, 
जनरल आयवेुद 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 अंकको आधारमा िफल भएका उम्मेदवारहरुको देहाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हनु 
आई स्थायी सनयकु्तीका लासग सनम्न कायाालयहरुमा सिफाररश गने सनर्ाय भएकोले िम्बस्न्धि िबैको 
जानकारीका लासग यो िूचना प्रकास्शि गररएको छ । 

 tklzn M  

यो.क्र.
न. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम 
थर र ठेगाना 

बाव/ुआमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको कायाालय 

 १ 
270010 

कृष्र् देव सिंह 

मंलगवा-१, िलााही 
रामएकवाल/मरनी ववलट 

 

धवलासगरी अञ्चल आयवेुद 
औषधालय, बागलङु 

 
 

j}slNks of]Uotfqmd ;"rL M 

j}=of]=qm=g+= /f]n g+= 
pDd]bjf/sf] gfd y/ / 

7]ufgf 
afa'÷cfdfsf] gfd afh]sf] gfd 

१ 270001 
अजय कुमार िाह    

लौसनया-३, िप्तरी शव/िरस्विी लक्ष्मर् 
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लोक सेवा आयोग 

धवलागगरी अञ्चल कायाालय 
बागलङु 

 

Psd'i7 of]Uotfqmd ;"rL 

िूचना नं.३९/074-75, समसि 2074/१०/१० 

 

o; sfof{nosf] lj1fkg g+= !#()*–!#(!)÷)&#–)&$ -v'nf tyf ;dfj]zL_ cg';f/ g]kfn :jf:Yo ;]jf, 

cfo"j]{b ;d'x, hg/n cfo"j]{b pk;d"x, ;xfos rf}yf] tx, j}B kbdf :yfoL lgo'lQmsf nflu z}lIfs of]Uotf, lnlvt 

k/LIff / cGt/jftf{ ;d]tsf] cf}ift c+ssf] cfwf/df ;kmn ePsf pDd]bjf/x?sf] b]xfo adf]lhd Psd'i7 of]Uotfqmd 

sfod x'g cfPsf]n] ldlt @)&$.!).!) ut]sf]] lg0f{ofg';f/ ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf nflu of] ;"rgf k|sflzt 

ul/Psf] 5 .  

tkl;n 

Psd'i7 

of]Uotfqmd 
रोल न.ं उम्मेदवारको नामथर र 

ठेगाना 
ववज्ञापन नं  .र मम र  कैफियत 

! 270036 
रमेश थारु 

कासलका-४, बर्दाया 
१३९०८/073-74 

-खलुा_ 

 

२ 270055 
स्शवलाल गैरे 

धनचौर-४, कवपलवस्ि ु

१३९०८/073-74 

-खलुा_ 

 

३ 270010 
कृष्र् देव सिंह 

मंलगवा-१, िलााही 

१३९०९/073-74 

-मधेशी_ 

 

४ 270058 
िंजय कुमार मण्डल 

मसिहानी-२, महोत्तरी 

१३९१०/073-74 

-आ.ज._ 

 

 नोटः 
मासथ उल्लेस्खि ववज्ञापनमा सलस्खि परीिाबाट अन्िवाािााका लासग छनौट भई अन्िवाािाामा  िस्म्मसलि भएका 

उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको 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 हेना िवकन े व्यहोरा 
जानकारी गराइन्छ । 

 

 

-गोववन्दप्रिाद पौडेल_                  -ldd axfb'/ zfxL_             -गरे्शप्रिाद पौडेल_ 
      ना.ि.ु                           केस्न्रय प्रसिसनसध                          सनदेशक      
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