
यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ९५०४७५ ८७०४७३ राजकुमार पाण्डे उदयपुरगढी-३, उदयपुर कृष्णबहादुर/लक्ष्मी दानबहादुर

२ २७७८४२ ८७००८८ कुणाल ककशोर ममश्रा पटेर्ाा-५, बारा उमेशकुमार/ईश्वरीदेर्ी कृतनारायण

३ २०२४० ८७०५०५ विवपनकुमार झा गौर-२, रौतहट रघुर्ीर/भोलादेर्ी ननकुन्त

यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १४८३३ ८७०२८४ अन्जना शे्रष्ठ मध्यपुरनिमी-६, भक्तपुर कृष्णबहादुर/इन्द्रलक्ष्मी न्हुचे्छबहादुर

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपिसिव

यसनर्ज्ञापनमानलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभईअन्तर्ााताामासखिनलनभएकाउिेदर्ारहरुलेप्राप्तगरेकोकूलप्राप्ताङ्कसम्बखितउिेदर्ारलेयोननतजाप्रकाशनभएको

नमनतले७ (िात) नदनपनछअको७ (िात) नदनसिआयोगकोWebsite: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाटहेनासनकनेव्यहोराजानकारीगराइन्हछ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूिना नं. ४८२/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगकोसवज्ञापन नं. १७३६८/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपालस्वास्थ्यसेर्ा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौौंतह,

मेनिकलल्यार्टेक्नोलोनजष्टपदकोमागपदसौंख्या३(तीन)  कालानगनलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभएका५

(पााँच) जनाउिेदर्ारहरुकोनमनत२०७९।०६।३०गतेअन्तर्ााताासौंचालनभएकोमाअन्तर्ााताामाउपखथित५(पााँच) जना

उिेदर्ारहरुकोअन्तर्ााताा, सामूनहकपरीक्षणरनलखितपरीक्षासमेतकोप्राप्ताौंककोआधारमादेहायबमोनजमकोयोग्यताक्रम

कायमुनआएकोलेबढुर्ाननयुखक्तकोलानगस्वास्थ्यतिाजनसौंख्यामन्त्रालयमानसफाररशगनेगरीनमनत२०७९।०६।३१मा

ननणायभएको ाुँदासम्बखितसबैकोजानकारीकोलानगयोसूचनाप्रकाशनगररएकोछ।
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यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ २३५०९९ ८७०४३९ ध्रिु गिरी मोदी-२, पर्ात पे्रमराज/रेशमकला निल्ला

२ १०७११२० ८७०२३१ ओजस्िी शे्रष्ठ धनकुटा-६, धनकुटा ओमबहादुर/जयलक्ष्मी पदमकुमार

३ ३४१४६८ ८७००२२ ििंीता पौडले पोिरा-२५, कास्की झलकनाि/सीता नन्दलाल

४ १०६५८६९ ८७००८२ िमुशला महजान महालक्ष्मी-७, लनलतपुर नटकाराम/ज्ञानशोभा अष्टमान

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपिसिव

यसनर्ज्ञापनमानलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभईअन्तर्ााताामासखिनलनभएकाउिेदर्ारहरुलेप्राप्तगरेकोकूलप्राप्ताङ्कसम्बखितउिेदर्ारलेयोननतजाप्रकाशनभएकोनमनतले

७ (िात) नदनपनछअको७ (िात) नदनसिआयोगकोWebsite: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाटहेनासनकनेव्यहोराजानकारीगराइन्हछ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूिना नं. ४८३/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगकोसवज्ञापन नं. १७३६९/०७८-७९ (खुला), नेपालस्वास्थ्यसेर्ा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौौंतह, मेनिकल

ल्यार्टेक्नोलोनजष्टपदकोमागपदसौंख्या४(चार) कालानगनलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभएका६(छ) जना

उिेदर्ारहरुकोनमनत२०७९।०६।३०र३१गतेअन्तर्ााताासौंचालनभएकोमाअन्तर्ााताामाउपखथित५(पााँच) जनाउिेदर्ारहरुको

अन्तर्ााताा , सामूनहकपरीक्षणरनलखितपरीक्षासमेतकोप्राप्ताौंककोआधारमादेहायबमोनजमकोयोग्यताक्रमकायमुनआएकोले

थिायीननयुखक्तकोलानगस्वास्थ्यतिाजनसौंख्यामन्त्रालयमानसफाररशगनेगरीनमनत२०७९।०६।३१माननणायभएको ाुँदासम्बखित

सबैकोजानकारीकोलानगयोसूचनाप्रकाशनगररएकोछ।
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यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ९५१४३४ ८७०३४१ प्रततमा पौडले कानलका-५, रसुर्ा अजुानप्रसाद/सरस्वती युर्प्रसाद

२ २५११६० ८७००७६ मनुा िापकोटा मौंगला-३, म्याग्दी नररश्वर/याममाया शनशधर

यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ९५३११० ८७०३६२ शषु्मा आचार्ा नसतगङ्गा-७, अघाािााँची कमलबहादुर/ननमाला ननमबहादुर

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

बैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपिसिव

यसनर्ज्ञापनमानलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभईअन्तर्ााताामासखिनलनभएकाउिेदर्ारहरुलेप्राप्तगरेकोकूलप्राप्ताङ्कसम्बखितउिेदर्ारलेयोननतजाप्रकाशनभएको

नमनतले७ (िात) नदनपनछअको७ (िात) नदनसिआयोगकोWebsite: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाटहेनासनकनेव्यहोराजानकारीगराइन्हछ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूिना नं. ४८४/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगकोसवज्ञापन नं. १७३७०/०७८-७९ (मसहला), नेपालस्वास्थ्यसेर्ा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौौंतह,

मेनिकलल्यार्टेक्नोलोनजष्टपदकोमागपदसौंख्या२(दुई) कालानगनलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभएका८

(आि) जनाउिेदर्ारहरुकोनमनत२०७९।०६।३०र३१गतेअन्तर्ााताासौंचालनभएकोमाअन्तर्ााताामाउपखथित७(सात) जना

उिेदर्ारहरुकोअन्तर्ााताा, सामूनहकपरीक्षणरनलखितपरीक्षासमेतकोप्राप्ताौंककोआधारमादेहायबमोनजमकोयोग्यताक्रम

कायमुनआएकोलेथिायीननयुखक्तकोलानगस्वास्थ्यतिाजनसौंख्यामन्त्रालयमानसफाररशगनेगरीनमनत२०७९।०६।३१मा

ननणायभएको ाुँदासम्बखितसबैकोजानकारीकोलानगयोसूचनाप्रकाशनगररएकोछ।
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यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ५९८६५२ ८७०३६६ श्रषृ्टी शाक्र् बागलुङ-३, बागलुङ नभमसेनप्रसाद/अननता नर्रबहादुर

यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ९५३५५१ ८७००४९ नारार्ण शे्रष्ठ नर्राटनगर-३, मोरङ ताराबहादुर/लक्ष्मीमाया रत्नबहादुर

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

बैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपिसिव

यसनर्ज्ञापनमानलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभईअन्तर्ााताामासखिनलनभएकाउिेदर्ारहरुलेप्राप्तगरेकोकूलप्राप्ताङ्कसम्बखितउिेदर्ारलेयोननतजाप्रकाशनभएको

नमनतले७ (िात) नदनपनछअको७ (िात) नदनसिआयोगकोWebsite: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाटहेनासनकनेव्यहोराजानकारीगराइन्हछ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूिना नं. ४८५/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगकोसवज्ञापन नं. १७३७१/०७८-७९ (आ.ज.), नेपालस्वास्थ्यसेर्ा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौौंतह,

मेनिकलल्यार्टेक्नोलोनजष्टपदकोमागपदसौंख्या१(एक) कालानगनलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभएका७

(सात) जनाउिेदर्ारहरुकोनमनत२०७९।०६।३०र३१गतेअन्तर्ााताासौंचालनभएकोमाअन्तर्ााताामाउपखथित६(छ) जना

उिेदर्ारहरुकोअन्तर्ााताा, सामूनहकपरीक्षणरनलखितपरीक्षासमेतकोप्राप्ताौंककोआधारमादेहायबमोनजमकोयोग्यताक्रम

कायमुनआएकोलेथिायीननयुखक्तकोलानगस्वास्थ्यतिाजनसौंख्यामन्त्रालयमानसफाररशगनेगरीनमनत२०७९।०६।३१मा

ननणायभएको ाुँदासम्बखितसबैकोजानकारीकोलानगयोसूचनाप्रकाशनगररएकोछ।
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यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ४६२८९० ८७००७० रविन्रकुमार प्रजापती यमुनामाई-१, रौतहट रामएकर्ाल/रुपनीदेर्ी रुदल

यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३६२६ ८७०१०५ राकेशकुमार िाह प्रसौनी-५, बारा मोनतलाल/सुनमत्रादेर्ी जादोलाल

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

बैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपिसिव

यसनर्ज्ञापनमानलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभईअन्तर्ााताामासखिनलनभएकाउिेदर्ारहरुलेप्राप्तगरेकोकूलप्राप्ताङ्कसम्बखितउिेदर्ारलेयोननतजाप्रकाशनभएको

नमनतले७ (िात) नदनपनछअको७ (िात) नदनसिआयोगकोWebsite: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाटहेनासनकनेव्यहोराजानकारीगराइन्हछ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूिना नं. ४८६/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगकोसवज्ञापन नं. १७३७२/०७८-७९ (मिेशी), नेपालस्वास्थ्यसेर्ा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौौंतह,

मेनिकलल्यार्टेक्नोलोनजष्टपदकोमागपदसौंख्या१(एक) कालानगनलखितपरीक्षाबाटअन्तर्ाातााकोलानगछनौटभएका४

(चार) जनाउिेदर्ारहरुकोनमनत२०७९।०६।३०र३१गतेअन्तर्ााताासौंचालनभएकोमाअन्तर्ााताामाउपखथित४(चार) जना

उिेदर्ारहरुकोअन्तर्ााताा, सामूनहकपरीक्षणरनलखितपरीक्षासमेतकोप्राप्ताौंककोआधारमादेहायबमोनजमकोयोग्यताक्रम

कायमुनआएकोलेथिायीननयुखक्तकोलानगस्वास्थ्यतिाजनसौंख्यामन्त्रालयमानसफाररशगनेगरीनमनत२०७९।०६।३१मा

ननणायभएको ाुँदासम्बखितसबैकोजानकारीकोलानगयोसूचनाप्रकाशनगररएकोछ।
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समसतः  २०७९।०६।३१

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
सिफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.

खुला/ 

िमावेशी
कैसफयत

१ ८७०४३९ धु्रर्नगरी 17369/078-79 िुला

२ ८७०२३१ ओजस्वीशे्रष्ठ 17369/078-79 िुला

३ ८७००२२ सौंगीतापौिेल 17369/078-79 िुला

४ ८७००८२ सुनशलामहजान 17369/078-79 िुला

५ ८७००७० रनर्न्द्रकुमारप्रजापती 17372/078-79 मधेशी

६ ८७०३४१ प्रनतमापौिेल 17370/078-79 मनहला

७ ८७००७६ मुनासापकोटा 17370/078-79 मनहला

८ ८७०३६६ शृ्रष्टीशाक्य 17371/078-79 आ.ज.

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपिसिव

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूिना नं. ४८७/०७९-८०

आयोगकोसवज्ञापन नम्बर १७३६९/०७८-७९ (खुला), १७३७०/०७८-७९ (मसहला), १७३७१/०७८-७९ (आ.ज.) र

१७३७२/०७८-७९ (मिेशी), नेपालस्वास्थ्यसेर्ा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौौंतह, मेनिकलल्याब

टेक्नोलोनजष्टपदमाननयुखक्तकालानगनसफाररशभएकाउिेदर्ारहरुलेप्राप्तगरेकोकूलप्राप्ताौंककोआधारमारहेको

एकमुष्टयोग्यताक्रमकोसूचीनमनत२०७९।०६।३१कोननणायानुसारसम्बखितसबैकोजानकारीकोलानगयोसूचना

प्रकाशनगररएकोछ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको िुिी: 
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