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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
सदूुरपश् िम प प्रदेश 

धनगढी, कैलाली 
 (ललश्ित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

   

 

ललश्ित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूिना 
सूिना नं. १६/०७९-८०,  लम पलत २०७९।९।२१ गते 

 

यस आयोगको लबज्ञापन नं ५१७/०७८-७९ (िलुा)  नेपाल स्वास््य सेवा, आयवेुद समू पह, जनरल आयवेुद उपसमू पह, 
िौथो तह, वैद्य पदको  म पाग पद संख्या 1 (एक) को लालग लम पलत २०७९।०६।०१ गते धनगढीम पा संिाललत ललश्ित 
परीक्षाम पा सश्म्म पललत जम्म पा १६२ उम्मे पदवारहरु म पध्ये वर्ाानकु्रम पानसुार देहायका रोल नम्बर तथा नाम प थर भएका उम्मे पदवार 
उत्तीर्ा भई अन्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्वश्न्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ 
।छनौट भएका उम्मे पदवारले देहायको स्थान, लम पलत र सम पयम पा हनेु अन्तवााताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, 
प्रम पार्पत्रहरुको सक्कल सहहत नक्कल २/२ प्रलत, दरिास्त फाराम पको पहहलो पाना २ प्रलत तथा तेस्रो पाना १प्रलत भरी प्रवेशपत्र 
ललई तोहकएको सम पय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाातााका लालग उपश्स्थत हनु ुपने व्यहोरा समे पत यसै सूिनाद्वारा 
जानकारी गराइन्छ ।  
सेवा,सम पहु,उपसम पहु : नेपाल स्वास््य, आयवेुद, जनरल आयवेुद   पद: वैद्य     तह: िौथो  
ललश्ित परीक्षा संिालन लम पलत: २०७९।६।१ गते  नलतजा प्रकाशन गने कायाालय: प्रदेश लोक सेवा आयोग धनगढी,कैलाली  
 

हवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ 5१७ 
हकलसम पः  िलुा 
म पाग पद संख्याः १ 

लल.प.म पा सश्म्म पललत संख्या १६२ 
अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्या ३ 
 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्मे पदवारको नाम प, थर बावकुो नाम प बाजेको नाम प छनौट समू पह 

1 82 तारा प्रसाद लगरी अम पतृ लगरी कर्ा लगरी िलुा 

2 100 नवीन कुम पार झा श्रीनारायर् झा फेकु झा िलुा 

3 185 सरेुन्र बहादरु कटुवाल हवरकेश कटुवाल कृष्र् बहादरु कटुवाल िलुा 
 

अन्तवााताा हनु ेस्थान, लम पलत र सम पय  

स्थानः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, सदूुरपश् िम प प्रदेश, धनगढी, कैलाली । 
 

अन्तवााताा लम पलत वर्ाानकु्रम प नम्बर अन्तवााताा हनेु सम पय 
२०७९/१०/०९ १-३ ददनको २:००बजे 

 

रष् टव्यः- - तोहकएको अन्तवाातााका ददन सावाजलनक हवदा पना गएम पा पलन उक्त कायाक्रम प यथावत ्सञ्चालन हनेुछ। 

- रोल नं. ७८, १२४, १६०, २०१ र २४६ का उम्मे पदवारहरुले उत्तरपशु्स्तकाम पा हक (Key) उल्लेि 
नगरेकाले लनजहरुको उत्तरपशु्स्तका  रद्ध गररएको छ ।   

-  रोल नं. २२४ का उम्मे पदवारहरुले उत्तरपशु्स्तकाम पा हवलभन् न संकेत उल्लेि गरेकाले लनजको परीक्षा रद्ध 
गररएको छ ।   

  

 

.......................... 
(भानभुक्त भट्टराई) 
सहायक पाँिौं 

.......................... 
(नरेन्र लसंह ठगनु् ना) 
 अलधकृतस्तर आठौं 


