
क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३२०९१ सुदिन कायष्ठ बनेपा-२, काभे्र सुवर्ण/मञ्जुश्री दिराकाजी

२ १३०१२७ अनुष था मध्यपुर-१, भक्तपुर ओमकुमार/िरीलक्ष्मी कृष्णकुमार

३ १३२०२८ सजणन शे्रष्ठ लाटीकोइली-९, सुरे्खत धनमान/भादिरथी िरीप्रसाि

४ १३१२४१ भुपाल शे्रष्ठ दिदिम-१, पााँचथर तुलसीिास/दसताकुमारी भक्तदसिंि

५ १३०८०५ नबराजेन्द्र मुनाकमी कीदतणपुर-१०, काठमाडौ मृिेन्द्र/रदबता दवषु्ण

६ १३१२४० दभमबिािुर लामा ठुलोपसेल-५, काभे्र पिंचदवर/थाङदसल राम

७ १३१९२८ सन्तोष राइण दिपलुङ्ग-४, र्खोटाङ्ग िकण राज/रामकुमारी तेजबिािुर

८ १३१६५० लोकेश्वर मिजणन िोिावरी ठैव-१२, लदलतपुर श्रीकृष्ण/वािमती अष्टबिािुर

९ १३०८१३ नमोबुद्ध शाक्य तानसेन-५, पाल्पा भुिोलमान/वेिमिेवी जयमान

१० १३२३२९ िोमबिािुर िुरुङ ताकुण -३, लमजुङ्ग बीरबिािुर/श्रीमाया नरजङ्ग

११ १३१०५१ प्रिुल िुरुङ
ताकुमाझ लाकुरीबोट-४, 

िोरर्खा
िोलर्खबिािुर/दटकािेवी दिर्णदसिंि

१२ १३१३८५ योिेशकुमार मण्डल ब्रम्हपुर-२, सप्तरी शुकिेव/बोवावती नेवी

१३ १३०१७२ अमरिीप मण्डल पत्थरकोट-७, सलाणिी चतुरनारायर्/रेरु्िेवी ििंिा

१४ १३०२९८ आयुषदकरर् प्रधान काठमाडौ-३१, काठमाडौ कोमलदकरर्/अन्जजला िजसुन्दर

१५ १३०३१० आलन अमात्य लदलतपुर-६, लदलतपुर प्रदवनकुमार/अदिल्या रामप्रसाि

१६ १३०६२८ दजतेन्द्रकुमार दसिंि दपप्रा प्र.पी-२, दसरािा जितनारायर्/प्रदमलाकुमारी िररिेव

१७ १३०१०३ अनु शे्रष्ठ धुम्थाङ्४, दसनु्धपाल्चोक श्यामबिािुर/लक्ष्मीिेवी रामप्रसाि

ससफाररश योग्यताक्रमः

आयोिको दबज्ञापन नम्बर १७३९०/०७२-७३ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल िेल्थ सदभणसेज समूि, आठौिं ति (प्रा.), मेदडकल

अदधकृत पिको माि पिसिंख्या २६ (छन्िस) का लादि दमदत २०७३।०७।२८ िेन्र्ख २०७३।०८।०७ ितेसम्म दलइएको अन्तवाणताणमा

उपन्थथत उमे्मिवार सिंख्या ४२ (बयादलस) मधे्य २० (बीस) को दलन्र्खत परीक्षा, सामुदिक परीक्षर्, शैदक्षक योग्यता र अन्तवाणताण समेतको

प्राप्तािंकबाट िेिाय बमोदजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी दनयुन्क्तको लादि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दसिाररश िने िरी दमदत

२०७३।०९।०२ मा दनर्णय भएको हुाँिा सम्बन्न्धत सबैको जानकारीको लादि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ६५३/०७३-७४

दमदतिः २०७३।०९।०२ 
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१८ १३०९९३ प्रिीप प्रजापदत मध्यपुरदथमी-७, भक्तपुर काजीनदसिं/कृष्णािेवी काजीकुमार

१९ १३००७१ अदनता पुन बुटवल-१२, रुपने्दिी भोदपनकुमार/चम्िा कदवराज

२० १३२०२१ सरोज मिजणन ठेचो-४, लदलतपुर भाईराम/सुवणन भाईलाल

द्रष्टव्यः

___________

(कुमारप्रसाि भण्डारी)

शार्खा अदधकृत

___________

(िेवेन्द्र शमाण)

शार्खा अदधकृत

                           ___________

                        (ज्ञानेश्वर भट्टराई)

                              उपसदचव

१. यस दवज्ञापनमा दलन्र्खत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लादि छनौट भई अन्तवाणताणमा सन्म्मदलत भएका उमे्मिवारिरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्तािंक सम्बन्न्धत 

उमे्मिवारले यो नदतजा प्रकाशन भएको दमदतले ७ दिन पदछ अको ७ दिन सम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user 

बाट िेनण सदकनेछ ।

२. रोल निं. १३०७८४, १३११८९, १३१२९१, १३१४६० र १३१५४८ का उमे्मिवारिरुले िरर्खास्तको अन्न्तम दमदत भन्दा पदछको दमदतको समावेशी प्रमादर्त 

प्रमार्पत्र पेश िरेको िेन्र्खएकोले तोदकएको नू्यनतम शतण पुरा नभएको हुाँिा लोक सेवा आयोिको दमदत २०७३/०८/२९ को दनर्णय तथा लोक सेवा आयोि 

दनयमावली, २०६७ को दनयम १० को उपदनयम (३) र (५) बमोदजम रद्द िररएको जानकारी िराईजछ ।
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