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अन्तर्वातवा सूचीबवट हटवइएको । 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको देहाय बमोजिमका जवजिन्न जवज्ञापनहरुको जलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लाजग छनौट 

िएका स्वास्थ्य सेवातर्ा  नवौौं तहका जवजिन्न समूह तथा उपसमूहका पदका उमे्मदवारहरुको ताजलकाको कैजर्यत महलमा 

उले्लखित कारणबाट उक्त जवज्ञापनको पदमा दरिास्त जदन योग्य नदेखिएकोले लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दर्ा १४ को 

उपदर्ा (३) बमोजिम जनिहरुको दरिास्त र्ाराम र जलखित परीक्षा रद्द गरी अन्तवााताा सू ीबाट नाम हटाउने आयोगबाट जमजत 

२०७८।१०।०४ मा जनणाय िएको व्यहोरा सम्बखित सबैको िानकारीको लाजग यो सू ना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

क्र. 

सं. 
विज्ञापन नं. 

सेिा, समूह,  

उपसमूह 
पदको नाम 

उमे्मदिारको 

नाम, थर र  

रोल नं.  

कैवियत 

१. 
१७२७०/०७७/७८  

(आ.प्र.) 

स्वास्थ्य, डेखिष्ट्र ी,  

िनरल डेिल 

कन्सले्टण्ट 

डेिल सिान 

 

िावना जसगे्दल 

(८७००७०) 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा २६ बमोजिम 

िौगोजलक के्षत्रमा बसी काम गरेको सेवा अवजि पूरा िएको 

नदेखिएको । 

२. 
१७२७१/०७७/७८ 

(िुला) 

स्वास्थ्य, डेखिष्ट्र ी,  

िनरल डेिल 

कन्सले्टण्ट 

डेिल सिान 

 

जपौंकी जसौंह 

(८७०३०६) 

तोजकएको जमजत जित्र नेपाल मेजडकल काउखन्सलमा 

जवशेषज्ञता दताा गराउनु पनेमा सो निएकोले  नेपाल स्वास्थ्य 

सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा १२ को िण्ड (घ) बमोजिम 

योग्यता पुगेको नदेखिएको । 

३. 
१७२७१/०७७/७८ 

(िुला) 

स्वास्थ्य, डेखिष्ट्र ी,  

िनरल डेिल 

कन्सले्टण्ट 

डेिल सिान 

 

जविय पाणे्डय 

(८७०३८८) 

तोजकएको जमजत जित्र नेपाल मेजडकल काउखन्सलमा 

जवशेषज्ञता दताा गराउनु पनेमा सो निएकोले  नेपाल स्वास्थ्य 

सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा १२ को िण्ड (घ) बमोजिम 

योग्यता पुगेको नदेखिएको । 

४. 
१७२४७/०७७/७८ 

(आ.प्र.) 

स्वास्थ्य, 

डमााटोलोिी,  

लेप्रोलोिी एण्ड 

िेनरल जडजििेि 

कन्सले्टण्ट 

डमााटोलोजिष्ट् 

 

अमृता शे्रष्ठ 

(८७०४६७) 

तोजकएको जमजत जित्र नेपाल मेजडकल काउखन्सलमा 

जवशेषज्ञता दताा गराउनु पनेमा सो निएकोले  नेपाल स्वास्थ्य 

सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा १२ को िण्ड (घ) बमोजिम 

योग्यता पुगेको नदेखिएको । 

५. 
१७२५७/०७७/७८ 

(िुला) 
स्वास्थ्य, प.हे. ए. 

उपस्वास्थ्य 

प्रशासक  

पूिा देवकोटा 

(८७०२३९) 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनयमावली, २०५५ को अनुसू ी ६ 

बमोजिमको शैजक्षक योग्यता पुगेको नदेखिएको । 

६. 
१७२८१/०७७/७८ 

(आ.प्र.) 
स्वास्थ्य, र्ामेसी 

औषजि 

व्यवस्थापक 

िूपेन्द्रकुमार 

पौडेल 

(८७०२९३) 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा २६ बमोजिम 

िौगोजलक के्षत्रमा बसी काम गरेको सेवा अवजि पूरा िएको 

नदेखिएको 

७. 
१७२८१/०७७/७८ 

(आ.प्र.) 
स्वास्थ्य, र्ामेसी 

औषजि 

व्यवस्थापक 

शमु्भ शाह 

(८७०२९४) 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा २६ बमोजिम 

िौगोजलक के्षत्रमा बसी काम गरेको सेवा अवजि पूरा िएको 

नदेखिएको 

८. 
१७२८१/०७७/७८ 

(आ.प्र.) 
स्वास्थ्य, र्ामेसी 

औषजि 

व्यवस्थापक 

सुखिता शमाा 

(८७०२९५) 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दर्ा २६ बमोजिम 

िौगोजलक के्षत्रमा बसी काम गरेको सेवा अवजि पूरा िएको 

नदेखिएको । 

 
 

 (मनोजकुमवि न्यौपवन)े (िेमन्तवकुमविी भट्टिवई) (प्रकवश गरुुङ्ग)
 क.अ. नव.ि.ु उपिचचर् 


