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 उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सचूना 

सूचना नं. १८६/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/१५ 

 

 

यस आयोगको वि.नं. ५४४/२०७८-०७९ (खलुा)¸ स्िास््य सेिा, आयिुदे समहू, पााँचौ तह, कविराज पदको माग पद संख्या 

२ (दुई) को लावग वमवत २०७९/०३/१० मा वलइएको अन्तिााताामा उपवस्ित ४ र्ना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा र अन्तिााताा समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मेदिारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आधारमा दहेाय 

बमोवजमका स्िानीय तहमा स्िायी वनयवुिको लावग वसफाररस गन े गरी वमवत २०७९/०३/१५ मा वनर्ाय भएको हुाँदा सम्बवन्धत सबैको 

जानकारीको लावग यो सचूना प्रकावित गररएको छ । 

फसराररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र, ठेगाना बाब ु बारे् फसराररस भएको स् ानीय तह 

१ 96 
श्रद्धा पौडेल,  

पौिादङु्मा-२, भोजपरु 
पिपुवतनाि नन्दलाल 

राईनास नगरपावलका,  

नगर कायापावलकाको कायाालय, लमजङु 

२ 103 
सागर कुमार न्यौपाने,  

बटुिल-८, रुपन्दहेी 
राम प्रसाद तेजराम  

ऋविङ्ग गाउाँपावलका, 

गाउाँ कायापावलकाको कायाालय, तनहुाँ 

 

वैकफपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र ठेगाना बाब ु बारे् 

१ 169 वबपीन पाण्डेय मेलौली-२, बैतडी केििराज रतनदिे 

 
 

अस् ायी योग्यताक्रम सचूी 

अ.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र बाब ु बारे् 

१ 85 वििलाल गैरे हुमलाल दवधराम 

२ १९० प्रविण रज्गैंया गंगाराम के.आर. 
३ २०९ रविन धिताल रामेश्वर गोविन्दनाथ 

 

 

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

(रमाकान्त ढकाल ) (यिुराज अयााल) (दामोदर सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  
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उम्मेदवार फसराररस सम्वन्धी सचूना 

सूचना नं. १८७/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/१५ 

 

 

यस आयोगको वि.नं. ५४५/२०७८-०७९ (मवहला)¸ स्िास््य सेिा, आयिुदे समहू, पााँचौ तह, कविराज पदको माग पद 

संख्या १ (एक) को लावग वमवत २०७९/०३/१० मा वलइएको अन्तिााताामा उपवस्ित ४ र्ना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा र अन्तिााताा 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले उम्मेदिारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका 

आधारमा दहेाय बमोवजमका स्िानीय तहमा स्िायी वनयवुिको लावग वसफाररस गन ेगरी वमवत २०७९/०३/१५ मा वनर्ाय भएको हुाँदा सम्बवन्धत 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । 

फसराररस योग्यताक्रम सचूी 
 

यो. 

क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र, ठेगाना बाब ु बारे् फसराररस भएको स् ानीय तह 

१ 4 
सपना सत्याल भण्डारी,  

सनुापवत-१, रामेछाप 
िावन्त प्रसाद  ईश्वरी प्रसाद  

राईनास नगरपावलका, नगर 

कायापावलकाको कायाालय, लमजङु 

 

वैकफपपक योग्यताक्रम सचूी 

वै.यो. क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र ठेगाना बाब ु बारे् 

१ 10 पमाा चौधरी गढिा-४, दाङ पदमनाि वसउनारायर् 

 

 

 

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

(रमाकान्त ढकाल ) (यिुराज अयााल) (दामोदर सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  
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एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं. १८८/०७८-०७९¸ फमफत २०७९/०३/१५ 

यस आयोगको वि.नं. ५४४-५४५/०७८-७९ (खुला त ा समावेशी),  स्िास््य सेिा, आयिुदे समहू, पााँचौ तह, कविराज 

पदको माग संख्या ३ (तीन) को लावग वमवत २०७९/०३/१५ गते वसफाररस भएका उम्मदेिारहरुले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा 

वमवत २०७९/०३/१५ को वनर्ायानसुार दहेाय बमोवजम एकमषु्ट योग्यताक्रम कायम भएको हुाँदा सम्िवन्धत सबैको जानकारीको लावग 

यो सचूना प्रकावित गररएको छ । 
 

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सचूी 
 

एकमुष्ठ 

यो.क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम  र फव.नं. खुला/समावेशी कैफरयत 

१ 96 श्रद्धा पौडेल ५४४/०७८-७९ खलुा  

२ 103 सागर कुमार न्यौपाने ५४४/०७८-७९ खलुा  

३ 4 सपना सत्याल भण्डारी ५४५/०७८-७९ मवहला  

 

नोटः फमफत २०७९।०३।२३ गते  फवफहबार फबहान ११:०० बरे् फसराररस पत्र फवतरण गररने बेहोरा र्ानकारी गराइन्छ । 

 

 

 

 

 

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

(रमाकान्त ढकाल ) (यिुराज अयााल) (दामोदर सिेुदी) 

अफधकृत छैठौ अफधकृत सातौ  अफधकृत दशौ  

  


