
मिम िः २०७८।१२।१७

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००११ दिपेन्द्रकुमार मंडल हंशपुर-७, धनुषा रामदित/ जगीयािेवी दजया

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस दवज्ञापनमा दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग छनौट भई अन्तवााताामा सखिदलन भएका उिेिवारहरुले िाप्त गरेको कूल िाप्ताङ्क सम्बखित उिेिवारले यो नदतजा िकाशन 

भएको दमदतले ७ (सा ) दिन पदछ अको ७ (सा ) दिनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सदकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ८०० /०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३३५/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेदडकल माइक्रोबायोलोजी

उपसमूह, सातौ ंतह, माइक्रोबायोलोदजष्ट पिको माग पि संख्या २ (िुई) का लादग दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग

छनौट भएका १ (एक) जना उिेिवारको दमदत २०७८।१२।१७ गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित १(एक)

जना उिेिवारको अन्तवााताा , सामूदहक परीक्षण र दलखित परीक्षा समेतको िाप्तांकको आधारमा िेहाय बमोदजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले बढुवा दनयुखिको लादग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्रालयमा दसफाररश गने गरी दमदत

२०७८।१२।१७ मा दनणाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीका लादग यो सूचना िकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

Page 1 of  6 अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव



मिम िः २०७८।१२।१७

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०००६ िलुोचनव खततर्डव पौडले कीदतापुर-४, काठमाडौं दवषु्णिसाि/िेवकुमारी ढुण्डीराज

२ ८७०००३ उज्जज्जर्ल लघु भिपुर-१०, भिपुर कृष्णभि/पूणाकुमारी कान्छा

३ ८७००१८ महेश खिेल नेपालगञ्ज-५, बााँके नन्दराम/दवन्िु शादलकराम

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००६४ अनगं ढंुगवनव नागाजुान-४, काठमाडौं रामेश्वर/उषा दवषु्णहरर

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ८७००२९ राजदकशोर असदफा

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

यस दवज्ञापनमा दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग छनौट भई अन्तवााताामा सखिदलन भएका उिेिवारहरुले िाप्त गरेको कूल िाप्ताङ्क सम्बखित उिेिवारले यो नदतजा िकाशन 

भएको दमदतले ७ (सा ) दिन पदछ अको ७ (सा ) दिनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सदकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ८०१/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३३६/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेदडकल माइक्रोबायोलोजी

उपसमूह, सातौ ंतह, माइक्रोबायोलोदजष्ट पिको माग पि संख्या ३ (तीन) का लादग दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग

छनौट भएका ६ (छ) जना उिेिवारहरुको दमदत २०७८।१२।१७ गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ६

(छ) जना उिेिवारहरुमधे्य रोल नं ८७००११ का उिेिवार दव.नं. १७३३५/०७७-७८(आ.ि.) तफा  दसफाररस भइसकेकोले

बााँकी उिेिवारहरुको अन्तवााताा , सामूदहक परीक्षण र दलखित परीक्षा समेतको िाप्तांकको आधारमा िेहाय बमोदजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी दनयुखिको लादग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्रालयमा दसफाररश गने गरी दमदत

२०७८।१२।१७ मा दनणाय भएको हुाँिा सम्बखित सबैको जानकारीको लादग यो सूचना िकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

अस्थायी योग्य ाक्रििः

उमे्मदवारको नाि थर

असमतकुमवि िवह

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 
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मिम िः २०७८।१२।१७

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००२७ स्र्ीटी उपवध्यवय चदुवली सखििका -१३, अर्ाािााँची होमनाि/लक्ष्मी भेषराज

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००७५ स्मतृी शे्रष्ठ धुदलिेल-४, काभे्र रसकमल/मञ् जु व्रम्हलाल

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस दवज्ञापनमा दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग छनौट भई अन्तवााताामा सखिदलन भएका उिेिवारहरुले िाप्त गरेको कूल िाप्ताङ्क सम्बखित उिेिवारले यो नदतजा िकाशन 

भएको दमदतले ७ (सा ) दिन पदछ अको ७ (सा ) दिनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सदकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ८०२/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३३७/०७७-७८ (िमहला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेदडकल माइक्रोबायोलोजी

उपसमूह, सातौ ंतह, मेदडकल ल्याब टेक्नोलोदजष्ट पिको माग पि संख्या १ (एक) का लादग दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको

लादग छनौट भएका ४ (चार) जना उिेिवारहरुको दमदत २०७८।१२।१७ गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवााताामा

उपखथित ४ (चार) जना उिेिवारहरुमधे्य रोल नं. ८७०००६ का उिेिवार दव.नं. १७३३६/०७७-७८ मा दसफाररश

भइसकेकाले बााँकी उिेिवारहरुको अन्तवााताा , सामूदहक परीक्षण र दलखित परीक्षा समेतको िाप्तांकको आधारमा िेहाय

बमोदजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी दनयुखिको लादग संर्ीय मादमला तिा सामान्य िशासन मन्त्रालयमा

दसफाररश गने गरी दमदत २०७८।१२।१७ मा दनणाय भएको हुाँिा सम्बखित सबैको जानकारीको लादग यो सूचना िकाशन

गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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मिम िः २०७८।१२।१७

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००३५ पकंज चौधिी राजदवराज-३, सप्तरी हररिसाि/उमािेवी रनाई

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००४२ पसलस्थव शे्रष्ठ शंिरापुर-६, काठमाडौं कृष्णराम/इरा वेिाराम

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस दवज्ञापनमा दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग छनौट भई अन्तवााताामा सखिदलन भएका उिेिवारहरुले िाप्त गरेको कूल िाप्ताङ्क सम्बखित उिेिवारले यो नदतजा िकाशन 

भएको दमदतले ७ (सा ) दिन पदछ अको ७ (सा ) दिनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सदकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ८०३/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३३८/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेदडकल माइक्रोबायोलोजी

उपसमूह, सातौ ंतह, माइक्रोबायोलोदजष्ट पिको माग पि संख्या १ (एक) का लादग दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग

छनौट भएका ४ (चार) जना उिेिवारहरुको दमदत २०७८।१२।१७ गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ४

(चार) जना उिेिवारहरुमधे्य रोल नं. ८७०००३ का उिेिवार दव.नं. १७३३६/०७७-७८ मा दसफाररश भइसकेकाले बााँकी

उिेिवारहरुको अन्तवााताा, सामूदहक परीक्षण र दलखित परीक्षा समेतको िाप्तांकको आधारमा िेहाय बमोदजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी दनयुखिको लादग संर्ीय मादमला तिा सामान्य िशासन मन्त्रालयमा दसफाररश गने

गरी दमदत २०७८।१२।१७ मा दनणाय भएको हुाँिा सम्बखित सबैको जानकारीको लादग यो सूचना िकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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मिम िः २०७८।१२।१७

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००३० िन्तोषकुमवि यवदर् सुखिपुर-९, दसराहा वालिेव/तारावदत िुखि

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००२९ असमतकुमवि िवह सम्सी-४, महोत्तरी राजदकशोर/दमनािेवी असदफा

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस दवज्ञापनमा दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग छनौट भई अन्तवााताामा सखिदलन भएका उिेिवारहरुले िाप्त गरेको कूल िाप्ताङ्क सम्बखित उिेिवारले यो नदतजा िकाशन 

भएको दमदतले ७ (सा ) दिन पदछ अको ७ (सा ) दिनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सदकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ 

।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ८०४/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३३९/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेदडकल माइक्रोबायोलोजी

उपसमूह, सातौ ंतह, माइक्रोबायोलोदजष्ट पिको माग पि संख्या १ (एक) का लादग दलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लादग

छनौट भएका ४ (चार) जना उिेिवारहरुको दमदत २०७८।१२।१७ गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ४

(चार) जना उिेिवारहरुमधे्य रोल नं. ८७००११ का उिेिवार दव.नं. १७३३५/०७७-७८ मा दसफाररश भइसकेकाले बााँकी

उिेिवारहरुको अन्तवााताा, सामूदहक परीक्षण र दलखित परीक्षा समेतको िाप्तांकको आधारमा िेहाय बमोदजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी दनयुखिको लादग संर्ीय मादमला तिा सामान्य िशासन मन्त्रालयमा दसफाररश गने

गरी दमदत २०७८।१२।१७ मा दनणाय भएको हुाँिा सम्बखित सबैको जानकारीको लादग यो सूचना िकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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२०७८।१२।१७

योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

सिावेशी
कैमफय 

१ ८७०००६ सुलोचना िदतवडा पौडेल 17336/077-78 िुला

२ ८७०००३ उज्ज्वल लरु् 17336/077-78 िुला

३ ८७००१८ महेश िरेल 17336/077-78 िुला

४ ८७००३० सन्तोषकुमार यािव 17339/077-78 मधेशी

५ ८७००२७ स्वीटी उपाध्याय चुिाली 17337/077-78 मदहला

६ ८७००३५ पंकज चौधरी 17338/077-78 आ.ज.

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ८०५/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७३३६/०७७-७८ (खुला), १७३३७/०७७-७८ (िमहला), १७३३८/०७७-७८ (आ.ज.) र

१७३३९/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेदडकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, सातौ ंतह,

माइक्रोबायोलोदजष्ट पिमा दनयुखिका लादग दसफाररश भएका उिेिवारहरुले िाप्त गरेको कूल िाप्तांकको आधारमा

रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची दमदत २०७८।१२।१७ को दनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लादग यो सूचना

िकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी: 
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