
मिम िः  २०७८॰०८॰१६

____________________

(मबजय गौ ि)

शाखा अमधकृ 

______________________

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसमिव

____________________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमधकृ 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र परििाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफारिश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफारिश शाखा)

सूिना नं. ३९५/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१७०/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिडसन समूह, काडिियोलोजी उपसमूह, एघार ौं तह,

प्रमुख कन्सले्टण्ट काडिियोलोडजष्ट पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लाडग डलखखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लाडग छन ट भएका १

(एक) जना उमे्मदवारको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा डनयमावली, २०५५ बमोडजम उक्त पदमा सम्भाव्य

उमे्मदवार हुन तोडकएको नू्यनतम योग्यता पुगेको नदेखखएकोले डनजको दरखास्त फाराम र डलखखत परीक्षा रद्द गरी अन्तवािताि

सूचीबाट नाम हटाउने गरी आयोगबाट डमडत २०७८।०८।०६ मा डनर्िय भएकोले यो डवज्ञापनमा कुनै पडन उमे्मदवार डसफाररश नहुने

व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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____________________

(मबजय गौ ि)

शाखा अमधकृ 

______________________

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसमिव

____________________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमधकृ 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र परििाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफारिश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफारिश शाखा)

सूिना नं. ३९६/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१७३/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सजिरी समूह, ग्याष्टर ोइने्टरोलोडजकल सजिरी उपसमूह,

एघार ौं तह, प्रमुख कन्सले्टण्ट ग्याष्टर ो इने्टरोलोडजष्ट पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लाडग डलखखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लाडग

छन ट भएका १ (एक) जना उमे्मदवारको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा डनयमावली, २०५५ बमोडजम उक्त

पदमा सम्भाव्य उमे्मदवार हुन तोडकएको नू्यनतम योग्यता पुगेको नदेखखएकोले डनजको दरखास्त फाराम र डलखखत परीक्षा रद्द गरी

अन्तवािताि सूचीबाट नाम हटाउने गरी आयोगबाट डमडत २०७८।०८।०६ मा डनर्िय भएकोले यो डवज्ञापनमा कुनै पडन उमे्मदवार

डसफाररश नहुने व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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____________________

(मबजय गौ ि)

शाखा अमधकृ 

______________________

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसमिव

____________________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमधकृ 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र परििाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफारिश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफारिश शाखा)

सूिना नं. ३९८/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१७८/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियो िाइग् नोडसस उपसमूह, एघार ौं

तह, प्रमुख कन्सले्टण्ट रेडियोलोडजष्ट पदको माग पद सौंख्या २ (दुई) का लाडग डलखखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लाडग छन ट भएका १

(एक) जना उमे्मदवारको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा डनयमावली, २०५५ बमोडजम उक्त पदमा सम्भाव्य

उमे्मदवार हुन तोडकएको नू्यनतम योग्यता पुगेको नदेखखएकोले डनजको दरखास्त फाराम र डलखखत परीक्षा रद्द गरी अन्तवािताि

सूचीबाट नाम हटाउने गरी आयोगबाट डमडत २०७८।०८।०६ मा डनर्िय भएकोले यो डवज्ञापनमा कुनै पडन उमे्मदवार डसफाररश नहुने

व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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____________________

(मबजय गौ ि)

शाखा अमधकृ 

______________________

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसमिव

____________________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमधकृ 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र परििाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफारिश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफारिश शाखा)

सूिना नं. ३९९/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१७९/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, िमािटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिडजजेज समूह,

एघार ौं तह, प्रमुख कन्सले्टण्ट िमािटोलोडजष्ट पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लाडग डलखखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लाडग छन ट

भएका १ (एक) जना उमे्मदवारको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा डनयमावली, २०५५ बमोडजम उक्त पदमा

सम्भाव्य उमे्मदवार हुन तोडकएको नू्यनतम योग्यता पुगेको नदेखखएकोले डनजको दरखास्त फाराम र डलखखत परीक्षा रद्द गरी अन्तवािताि

सूचीबाट नाम हटाउने गरी आयोगबाट डमडत २०७८।०८।०६ मा डनर्िय भएकोले  यो डवज्ञापनमा कुनै पडन उमे्मदवार डसफाररश नहुने

व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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____________________

(मबजय गौ ि)

शाखा अमधकृ 

______________________

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसमिव

____________________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमधकृ 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र परििाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफारिश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफारिश शाखा)

सूिना नं. ४००/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१८०/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साइक्याटर ी समूह, एघार ौं तह, प्रमुख कन्सले्टण्ट

साइक्याडटर ष्ट पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लाडग डलखखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लाडग छन ट भएका १ (एक) जना

उमे्मदवारको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा डनयमावली, २०५५ बमोडजम उक्त पदमा सम्भाव्य उमे्मदवार

हुन तोडकएको नू्यनतम योग्यता पुगेको नदेखखएकोले डनजको दरखास्त फाराम र डलखखत परीक्षा रद्द गरी अन्तवािताि सूचीबाट नाम

हटाउने गरी आयोगबाट डमडत २०७८।०८।०६ मा डनर्िय भएकोले यो डवज्ञापनमा कुनै पडन उमे्मदवार डसफाररश नहुने व्यहोरा

सम्बखित सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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