
यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १०६७८३४ ८७०५३६ नाओमी बढुा अमरगढी-६, डडेल्धुरा कारा/कुमारी धाकी

२ १३०९४ ८७००२८ कविता गजुरेल लललतपुर-१२, लललतपुर शमु्भप्रसाद/ईश्वरी वालिराज

३ ४६२३६९ ८७१६१४ ललला पौडले खैरहनी-७, लितवन
नारायिप्रसाद/ 

लजलनसकुमारी
मेदनीबल्लभ

४ २९६८० ८७१४४० बबस्ना गौतम दंलगशरि-६, दाङ रोमाराम/मेनका कृष्णप्रसाद

५ ८६६२३२ ८७२६९३ कामना खततिडा वालुवाडी-२, झापा मदनप्रसाद/कल्पना बालाकृष्ण

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ २४३१९ ८७२६४८ रामशै्िरी खायमली भक्तपुर-७, भक्तपुर लवषु्णभक्त/रामप्यारी लवषु्णकुमार

नोटः  

यस लवज्ञापनमा ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भई अन्तवााताामा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको 

लमलतले ७ (सात) लदन पलछ अको ७ (सात) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ४७४/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३६१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नलसाङ समूह, सातौ ंतह, नलसाङ अलधकृत

पदको माग पद संख्या ५ (पााँि)  का लालग ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भएका ७ (सात) जना उिेदवारहरुको

लमलत २०७९।०६।२८ गते अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित  ७ (सात) जना उिेदवारहरुको अन्तवााताा ,

सामूलहक परीक्षि र ललखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले बढुवा

लनयुखक्तको लालग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७९।०६।३१ मा लनिाय भएको हुाँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको लालग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव

Page 1 of  8 अन्तिााताा तथा लिफाररश शाखा



यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ ४६६६४७ ८७१६४२ गीता पौडले राजापुर-५, बलदाया युवराज/लमना लडल्लीराज

२ १०६८७४३ ८७०६२२ िमुनकुमारी गपु्ता कञ् िनरुप-५, सप्तरी लदपकप्रसाद/अन् नपूिादेवी रामलगन

३ ४६६९६६ ८७२५१२ स्नहेा शे्रष्ठ नेपालगंज-१३, बााँके बुखिनाि/लनमाला इन्द्रमान

४ १४६६३३ ८७१५१० मनेका शाही लवरेन्द्रनगर-८, सुखेत बहादुर/उषा मानबहादुर

५ ४६०१५१ ८७१९९१ अजजता लिलिाल भरतपुर-१०, लितवन अमृतलवक्रम/लमलन पदमलवक्रम

६ ४६१४०७ ८७१६०८ पजुजजता ततमजसिना काठमाडौं-३१, काठमाडौं माधवप्रसाद/लक्ष्मी मनोरि

७ ४६१३४३ ८७१६०७ शोभा अधिकारी पनौती-१०, 

काभे्रपलाञ् िोक
नारायिप्रसाद/कल्यािी लटकाप्रसाद

८ १६७५४ ८७१३३० िविता काकी पिरी शलनश् िरे-१, मोरङ सेवनलसंह/तीिाकुमारी किाराज

९ १०६७१९२ ८७२०६६ लिमा राउत लियुगा-८, उदयपुर राजनकुमार/करुिा दलबहादुर

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १०७३४५३ ८७१२९८ कमलादेिी बढुा गोदावरी-२, कैलाली पदमबहादुर/नरुदेवी खडगलसंह

२ १०६६३४६ ८७०४२९ आकृतत बढुाथोकी लबताामोड-५, झापा अमृतबहादुर/नवादा मानबहादुर

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३६२/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नलसाङ समूह, सातौ ंतह, नलसाङ अलधकृत पदको

माग पद संख्या ९ (नौ) का लालग ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भएका १२ (बाह्र) जना उिेदवारहरुको लमलत

२०७९।०६।२८ र ३० गते अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित १२ (बाह्र) जना उिेदवारहरुको अन्तवााताा , सामूलहक

परीक्षि र ललखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी लनयुखक्तको

लालग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७९।०६।३१ मा लनिाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको लालग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं.  ४७५/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
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यो.क्र.नं.
मास्टर 

आइडी
रोल नं. बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १०६८०४२ ८७२५१६ हररप्रसाद लदननाि

नोटः  

(केशव शमाा)

उपससचव

यस लवज्ञापनमा ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भई अन्तवााताामा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले 

७ (सात) लदन पलछ अको ७ (सात) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

अन्जु रेग्मी

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत
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यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १०६९१४५ ८७०६८१ लक्ष्मी अधिकारी श्यामलसला-२, भोजपुर लोकबहादुर/िन्द्रकुमारी किाबहादुर

२ ८६५५१२ ८७२२६९ एललना जोशी हेटौडंा-२, मकवानपुर लवजयराज/रुद्रकुमारी पे्रमराज

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १०७३४५३ ८७१२९८ कमलादेिी बढुा गोदावरी-२, कैलाली पदमबहादुर/नरुदेवी खडगलसंह

नोटः  

यस लवज्ञापनमा ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भई अन्तवााताामा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको 

लमलतले ७ (सात) लदन पलछ अको ७ (सात) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं.  ४७६/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३६३/०७८-७९ (मसहला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नलसाङ समूह, सातौ ंतह, नलसाङ अलधकृत

पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लालग ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भएका १७ (सि) जना उिेदवारहरुको

लमलत २०७९।०६।२८ र ३० गते अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित १७ (सि) जना उिेदवारहरुको अन्तवााताा ,

सामूलहक परीक्षि र ललखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी

लनयुखक्तको लालग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७९।०६।३१ मा लनिाय भएको हुाँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको लालग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव

Page 4 of  8 अन्तिााताा तथा लिफाररश शाखा



यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ २२१६८० ८७०५४६ एनीजुनी राई अजुानधारा-९, झापा कृष्णकुमार/धनमाया तेजबहादुर

२ २३०१८ ८७२६४१ नलमता शे्रष्ठ मेलम्िी-११, लसिुपाल्िोक नारायि/उलमालादेवी मुाँगालाल

३ १५१२५ ८७०००७ विष्णुकुमारी गरुुङ बदाघाट-४, नवलपरासी िन्द्रबहादुर/बहालकुमारी लहमानलसंह

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ २४३१९ ८७२६४८ रामशै्िरी खायमली भक्तपुर-७, भक्तपुर लवषु्णभक्त/रामप्यारी लवषु्णकुमार

नोटः  

यस लवज्ञापनमा ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भई अन्तवााताामा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको 

लमलतले ७ (सात) लदन पलछ अको ७ (सात) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं.  ४७७/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३६४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नलसाङ समूह, सातौ ंतह, नलसाङ अलधकृत

पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लालग ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भएका १० (दश) जना उिेदवारहरुको

लमलत २०७९।०६।२८ र ३० गते अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित १० (दश) जना उिेदवारहरुको अन्तवााताा ,

सामूलहक परीक्षि र ललखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी

लनयुखक्तको लालग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७९।०६।३१ मा लनिाय भएको हुाँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको लालग यो सूिना 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 ४७२०८२ ८७०१२५ रलमताकुमारी िाह शमु्भनाि-८, सप्तरी लशवनारायि/गोदावरीदेवी मौली

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ ८६७९०७ ८७२२४१ बबबता पडंडत बरमलझया-५, सप्तरी रामेश्वर/सुगादेवी बच्चालाल

नोटः  

यस लवज्ञापनमा ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भई अन्तवााताामा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको 

लमलतले ७ (सात) लदन पलछ अको ७ (सात) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं.  ४७८/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३६५/०७८-७९ (मिेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नलसाङ समूह, सातौ ंतह, नलसाङ अलधकृत

पदको माग पद संख्या १ (एक) का लालग ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भएका ४ (िार) जना उिेदवारहरुको

लमलत २०७९।०६।२८ र ३० गते अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ४ (िार) जना उिेदवारहरुको अन्तवााताा ,

सामूलहक परीक्षि र ललखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी

लनयुखक्तको लालग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७९।०६।३१ मा लनिाय भएको हुाँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको लालग यो सूिना 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 १०६८३८० ८७००३६ ितुनताकुमारी रोका सूयालवनायक-५, भक्तपुर मेघबहादुर/पम्फादेवी शेरबहादुर

यो.क्र.नं.
मास्टर 

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

१ १०६९९९६ ८७२३७६ पनुमकुमारी पािी प्रतापपुर-७, नवलपरासी शमु्भप्रसाद/फुलपतीदेवी लललाधर

नोटः  

यस लवज्ञापनमा ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भई अन्तवााताामा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले 

७ (सात) लदन पलछ अको ७ (सात) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं.  ४७९/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।३१

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३६६/०७८-७९ (दसलत), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नलसाङ समूह, सातौ ंतह, नलसाङ अलधकृत पदको

माग पद संख्या १ (एक) का लालग ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भएका ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको लमलत

२०७९।०६।२८ र ३० गते अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको अन्तवााताा , सामूलहक

परीक्षि र ललखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी लनयुखक्तको

लालग स्वास्थ्य तिा जनसंख्या मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७९।०६।३१ मा लनिाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको लालग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव
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समसतः  २०७९।०६।३१

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
ससफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैसफयत

१ ८७१६४२ गीता पौडेल 17362/078-79 खुला

२ ८७०६२२ सुमनकुमारी गुप्ता 17362/078-79 खुला

३ ८७२५१२ से्नहा शे्रष्ठ 17362/078-79 खुला

४ ८७१५१० मेनका शाही 17362/078-79 खुला

५ ८७१९९१ अलजता लसलवाल 17362/078-79 खुला

६ ८७१६०८ पुलिता लतमखिना 17362/078-79 खुला

७ ८७१६०७ शोभा अलधकारी 17362/078-79 खुला

८ ८७१३३० सलवता काकी 17362/078-79 खुला

९ ८७२०६६ लसमा राउत 17362/078-79 खुला

१० ८७०६८१ लक्ष्मी अलधकारी 17363/078-79 मलहला

११ ८७२२६९ एललना जोशी 17363/078-79 मलहला

१२ ८७०५४६ एनीजुनी राई 17364/078-79 आ.ज.

१३ ८७०१२५ रलमताकुमारी साह 17365/078-79 मधेशी

१४ ८७२६४१ नलमता शे्रष्ठ 17364/078-79 आ.ज.

१५ ८७०००७ लवषु्णकुमारी गुरुङ 17364/078-79 आ.ज.

१६ ८७००३६ सुलनताकुमारी रोका 17366/078-79 दललत

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(केशव शमाा)

उपससचव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. ४८०/०७९-८०

आयोगको सवज्ञापन नम्बर १७३६२/०७८-७९ (खुला), १७३६३/०७८-७९ (मसहला), १७३६४/०७८-७९ (आ.ज.),

१७३६५/०७८-७९ (मिेशी) र १७३६६/०७८-७९ (दसलत), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नलसाङ समूह, सातौ ंतह,

नलसाङ अलधकृत पदमा लनयुखक्तका लालग लसफाररश भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा

रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूिी लमलत २०७९।०६।३१  को लनिायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना

प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुची: 
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