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

१ १३१५५४ रितेश बर्नवाल बुटवल-७, रुपने्दही अम्बिकाप्रसाद/शीलादेवी भगवतीप्रसाद

२ १३१४११ िन्जीतकुमाि यादव धमनपुि-३, िौतहट लिाई/गुलाववदेवव हुसेर्ी

३ १३१३३२ मुकुन्दप्रसाद यादव देवापुि-१, बािा िामेश्विप्रसाद/शाम्बिदेवी ववशुर्दयाल

४ १३०७९८ धु्रबर्ािायण साह सहोड्वा-६, महोत्तिी मदर्मोहर्/वशवदुलािी जमुर्ा

५ १३१४६५ िाकेश वमश्र लक्ष्मीपुि वगेवा-८, धरु्षा सुयनर्ाथ/वगता िघुववि

६ १३१३३१ मुकुन्दकुमाि देव िाजवविाज-६, सप्तिी महेन्द्रप्रसाद/संवगता तेजर्ािायणलाल

७ १३१३७० मो.अवल अकवि िार्नर् वधिापुि-८, महोत्तिी कावसम/िवसदो हवलफर्

८ १३११६५ वबक्रम महतो कल्याणपुि-४, वसिाहा गणेशप्रसाद/िाधादेवी देवर्ािायण

९ १३००३९ अम्बिलेश वतवािी वविविववान-२, पसान शमु्भशिण/प्रवतमा ववश्वर्ाथ

१० १३०१९८ अवमताभ ठाकुि िरिहार्ी-४, धरु्षा िने्दश्वि/जहिी िंगलाल

११ १३२१२५ सुवर्लकुमाि िौधिी वसमिदही-१, महोत्तिी वैद्यर्ाथ/शैलदेवी लक्ष्मी

१२ १३०१६८ अवभषेक सुमर् वपपिपाती पििौता-१, बािा बिर्प्रसाद/िमा मथुिा

१३ १३११९१ वबवपर् जायसवाल कवपलवसु्त-२, कवपलवसु्त बृजर्न्दर्/वबमल उमा

१४ १३१८४७ संजीबकुमाि झा जर्कपुि-३, धरु्षा श्रवणकुमाि/उमादेवी उपेन्द्र

१५ १३२०१६ सिोजकुमाि साह बिहथवा-८, सलानही मोवतलाल/गोमतीदेवी िामआशे्रय

१६ १३१३४४ मुरे्श्वि साह िामर्गि वमिैया-५, वसिाहा ललीत/पलासदेवी सुकुल

१७ १३१०५२ प्रवबर्कुमाि झा िाजवविाज-२, सप्तिी वबन्द्रर्ािायण/आितीदेवी जोगार्न्द

ससफाररश योग्यताक्रमः

आयोगको वबज्ञापर् र्िि १७३९१/०७२-७३ (मधेशी), रे्पाल स्वास्थ्य सेवा, जर्िल हेल्थ सवभनसेज समूह, आठौ ंतह (प्रा.), मेवडकल

अवधकृत पदको माग पदसंख्या २२ (बार्स) का लावग वमवत २०७३।०७।२८ देम्बि २०७३।०८।०७ गतेसम्म वलर्एको अिवानतानमा उपम्बथथत

उमे्मदवाि संख्या ६० (साठी) मधे्य १९ (उन्नार्स) को वलम्बित पिीक्षा, सामुवहक पिीक्षण, शैवक्षक योग्यता ि अिवानतान समेतको

प्राप्तांकबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुर् आएकोले थथायी वर्युम्बिको लावग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वसफारिश गरे् गिी वमवत

२०७३।०९।०२ मा वर्णनय भएको हुुँदा सिम्बित सबैको जार्कािीको लावग यो सूिर्ा प्रकाशर् गरिएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ६५४/०७३-७४

वमवतिः २०७३।०९।०२ 
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१८ १३१९१० सिोशकुमाि यादव वछन्नमस्ता-४, सप्तिी िाजर्ािायण/सुिजदेवी रे्वालाल

१९ १३११४८ बसिकुमाि साह जर्कपुि-७, धरु्षा िामस्वाथन/िामादेवी गुदिी

द्रष्टव्यः

___________

(कुमािप्रसाद भण्डािी)

शािा अवधकृत

___________

(देवेन्द्र शमान)

शािा अवधकृत

                           ___________

                        (ज्ञारे्श्वि भट्टिाई)

                              उपसविव

१. यस ववज्ञापर्मा वलम्बित पिीक्षाबाट अिवानतानको लावग छर्ौट भई अिवानतानमा सम्बम्मवलत भएका उमे्मदवािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप्तांक सिम्बित 

उमे्मदवािले यो र्वतजा प्रकाशर् भएको वमवतले ७ वदर् पवछ अको ७ वदर् सम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user 

बाट हेर्न सवकरे्छ ।

२. िोल रं्. १३०६९९, १३१०९३, १३१२६३ ि १३१५४८ का उमे्मदवािहरुले दििास्तको अम्बिम वमवत भन्दा पवछको वमवतको समावेशी प्रमावणत प्रमाणपत्र 

पेश गिेको देम्बिएकोले तोवकएको नू्यर्तम शतन पुिा र्भएको हुुँदा लोक सेवा आयोगको वमवत २०७३/०८/२९ को वर्णनय तथा लोक सेवा आयोग 

वर्यमावली, २०६७ को वर्यम १० को उपवर्यम (३) ि (५) बमोवजम िद्द गरिएको जार्कािी गिाईन्छ ।
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