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

१ १३१८३९ संजिव परियाि भितपुि-२, जितवन जितबहादुि/लक्ष्मी सुद्धबहादुि

२ १३१८७१ सजिन नेपाली पोखिा-१५, कास्की हरिबहादुि/मंगली बुधे

३ १३११३२ जिपिाि जब.क. धिान-८, सुनसिी गम्वीि/हकक माया हकक बहादुि

४ १३१५४१ िामसुिल िाम गाढा-६, जसिाहा महावीि मोिी/िामपिीदेवी मकुन

५ १३२१७२ सुजमत िाय महनौि-३, जसिाहा जवलटनािायण/सुजनता असिी

६ १३१६५३ वर्ाक प्रकाश िनकपुि-१४, धनुर्ा सोनिी पासवान/पुनमदेवी उजित

७ १३०४१७ एजलशा िसाइली धिान-१६, सुनसिी हरिकुमाि/मनकुमािी धमकलाल

८ १३१०५० प्रनाम ियरु जवदुि-८, नुवाकोट शंकिबहादुि नेपाली/कमला दलबहादुि

९ १३२००२ सिस्वती सुखेती कुशेश्वि दुम्िा-३, जसनु्धली वीिबहादुि साकी/जिनाकुमािी बुद्धद्धकणक

द्रष्टव्यः

___________

(कुमािप्रसाद भण्डािी)

शाखा अजधकृत

ससफाररश योग्यताक्रमः

___________

(देवेन्द्र शमाक)

शाखा अजधकृत

                           ___________

                        (ज्ञानेश्वि भट्टिाई)

                              उपसजिव

आयोगको जबज्ञापन नम्बि १७३९३/०७२-७३ (दजलत), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, िनिल हेल्थ सजभकसेि समूह, आठौ ंतह (प्रा.), मेजिकल

अजधकृत पदको माग पदसंख्या ९ (नौ) का लाजग जमजत २०७३।०७।२८ देद्धख २०७३।०८।०७ गतेसम्म जलइएको अन्तवाकताकमा उपद्धथित

उमे्मदवाि संख्या १४ (िौध) मधे्य ९ (नौ) को जलद्धखत पिीक्षा, सामुजहक पिीक्षण, शैजक्षक योग्यता ि अन्तवाकताक समेतको प्राप्ांकबाट देहाय

बमोजिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी जनयुद्धिको लाजग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जसिारिश गने गिी जमजत २०७३।०९।०२ मा

जनणकय भएको हुुँदा सम्बद्धन्धत सबैको िानकािीको लाजग यो सूिना प्रकाशन गरिएको छ ।

१. यस जवज्ञापनमा जलद्धखत पिीक्षाबाट अन्तवाकताकको लाजग छनौट भई अन्तवाकताकमा सद्धम्मजलत भएका उमे्मदवािहरुले प्राप् गिेको कूल प्राप्ांक सम्बद्धन्धत 

उमे्मदवािले यो नजतिा प्रकाशन भएको जमजतले ७ जदन पजछ अको ७ जदन सम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user 

बाट हेनक सजकनेछ ।

२. िोल नं. १३००१४ ि १३१२७८ का उमे्मदवािहरुले दिखास्तको अद्धन्तम जमजत भन्दा पजछको जमजतको समावेशी प्रमाजणत प्रमाणपत्र पेश गिेको 

देद्धखएकोले तोजकएको नू्यनतम शतक पुिा नभएको हुुँदा लोक सेवा आयोगको जमजत २०७३/०८/२९ को जनणकय तिा लोक सेवा आयोग जनयमावली, २०६७ 

को जनयम १० को उपजनयम (३) ि (५) बमोजिम िद्द गरिएको िानकािी गिाईन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं.६५५/०७३-७४

जमजतिः २०७३।०९।०२ 
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