
यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ ५२२३६० ८७०१२५ सनुिता ग्वाछा भक्तपुर-८, भक्तपुर विकास/विकुमाया रत्नभक्त

२ १०६८०६८ ८७००७० सजुि पौडले विराटनगर-७, मोरङ योगेन्द्रप्रसाद/राविका विल्लीप्रसाद

३ ४९२०६७ ८७०१४८ शाम्भब ढकाल काठमाि ौं-७, काठमाि ौं सुशील/रेखा ऋविराम

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १०७५७४४ ८७००१० दीपक भसुाल बुद्धभूवम-२, कवपलिसु्त रुद्रप्रसाद/उमादेिी पुस्करनाथ

नोटः  

यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सखिवलन भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले 

७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ५१३/०७९-८०

समसतः  २०७९।०७।०३

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३८४/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, रेवियोग्राफी समूह, सात ौं तह, रेवियोग्राफी टेक्नोलोवजष्ट

पदको माग पद सौंख्या ३ (तीन) का लावग वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भएका ५ (पााँच) जना उिेदिारहरुको वमवत

२०७९।०७।०२ र ३ गते अन्तिााताा सौंचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथथत ४ (चार) जना उिेदिारहरुको अन्तिााताा , सामूवहक

परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तको

लावग स्वास्थ्य तथा जनसौंख्या मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७९।०७।०३ मा वनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव

Page 1 of  6 अन्तवााताा तथा ससफारिश शाखा



यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १०७१५५४ ८७०१८९ सहिा कायष्ठ भक्तपुर-९, भक्तपुर हररकृष्ण/सुभद्रा तुल्सीभक्त

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ ४८६८५२ ८७०१४७ सहािा महतो ईश्वरपुर-१४, सलााही गौंगाप्रसाद/सवकला भरत

नोटः  

यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सखिवलन भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले 

७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ५१४/०७९-८०

समसतः  २०७९।०७।०३

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३८५/०७८-७९ (मसहला), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, रेवियोग्राफी समूह, सात ौं तह, रेवियोग्राफी टेक्नोलोवजष्ट

पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लावग वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भएका ४ (चार) जना उिेदिारहरुको वमवत

२०७९।०७।०२ र ३ गते अन्तिााताा सौंचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथथत ४ (चार) जना उिेदिारहरुको अन्तिााताा , सामूवहक

परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तको

लावग स्वास्थ्य तथा जनसौंख्या मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत  २०७९।०७।०३ मा वनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव
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यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ ६०५३१८ ८७०१२६ असभिशे शे्रष्ठ थाहा-५, मकिानपुर वसखद्धभक्त/जमुनालक्ष्मी कृष्णबहादुर

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १०६९८९९ ८७००४३ जेनिशा शे्रष्ठ भुमु्ल-८, काभे्रपलाञ्चोक रामकुमार/मीना भीमबहादुर

नोटः  

यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सखिवलन भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले 

७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ५१५/०७९-८०

समसतः  २०७९।०७।०३

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३८६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, रेवियोग्राफी समूह, सात ौं तह, रेवियोग्राफी टेक्नोलोवजष्ट

पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लावग वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भएका ५ (पााँच) जना उिेदिारहरुको वमवत

२०७९।०७।०२ र ३ गते अन्तिााताा सौंचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथथत ५ (पााँच) जना उिेदिारहरुको अन्तिााताा , सामूवहक

परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तको

लावग स्वास्थ्य तथा जनसौंख्या मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७९।०७।०३ मा वनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव
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यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १०६५५३४ ८७००९८ सिुज साह लालिन्दी-६, सलााही लालबाबु/विन्दुदेिी वबने्दश्वर

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ ४८६८५२ ८७०१४७ सहािा महतो ईश्वरपुर-१४, सलााही गौंगाप्रसाद/सवकला भरत

नोटः  

यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सखिवलन भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले 

७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ५१६/०७९-८०

समसतः  २०७९।०७।०३

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३८७/०७८-७९ (मिेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, रेवियोग्राफी समूह, सात ौं तह, रेवियोग्राफी टेक्नोलोवजष्ट

पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लावग वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भएका ५ (पााँच) जना उिेदिारहरुको वमवत

२०७९।०७।०२ र ३ गते अन्तिााताा सौंचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथथत ५ (पााँच) जना उिेदिारहरुको अन्तिााताा , सामूवहक

परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तको

लावग स्वास्थ्य तथा जनसौंख्या मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७९।०७।०३ मा वनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव
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समसतः  २०७९।०७।०३

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ५१२/०७९-८०

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, रेवियोग्राफी समूह, सात ौं तह, रेवियोग्रापी

टेक्नोलोवजष्ट पदको माग पद सौंख्या २ (दुई) का लावग वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भएका रोल नौं. ८७०२४१ का

उिेदिारको नेपाल स्वास्थ्य सेिा ऐन, २०५३ को दफा २६ उपदफा (१) बमोवजम तोवकएको सेिा अिवि पुगेको नदेखखएकोले

वनजको दरखास्त फाराम र वलखखत परीक्षा समेत रद्द गरी वनजको नाम अन्तिााताा सूचीबाट हटाउने गरी आयोगबाट वमवत

२०७९।०६।३१ मा वनणाय भएकोले यो विज्ञापनमा कुनै पवन उिेदिार वसफाररशका लावग बााँकी नरहेको व्यहोरा सम्बखित

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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समसतः  २०७९।०७।०३

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
ससफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैसफयत

१ ८७०१२५ सुवनता ग्वाछा 17384/078-79 खुला

२ ८७००७० सुजन प िेल 17384/078-79 खुला

३ ८७०१४८ शाम्भब ढकाल 17384/078-79 खुला

४ ८७००९८ सुरज साह 17387/078-79 मिेशी

५ ८७०१८९ सहना कायष्ठ 17385/078-79 मवहला

६ ८७०१२६ अवभनेश शे्रष्ठ 17386/078-79 आ.ज.

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ५१७/०७९-८०

आयोगको सवज्ञापन नम्बर १७३८४/०७८-७९ (खुला), १७३८५/०७८-७९ (मसहला), १७३८६/०७८-७९ (आ.ज.) र

१७३८७/०७८-७९ (मिेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, रेवियोग्राफी समूह, सात ौं तह, रेवियोग्राफी टेक्नोलोवजष्ट पदमा

वनयुखक्तका लावग वसफाररश भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताौंकको आिारमा रहेको एकमुष्ट

योग्यताक्रमको सूची वमवत २०७९।०७।०३ को वनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन

गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुची: 
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