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सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  : ३५/२०७३-७४  सिसि : २०७३/११/११ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५१/२०७२-७३ (खलुा) स्िास््य सेिा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ. 
न. मम. पदको माग पद संख्या १७ (सत्र) को लामग मलइएको अन्तिााताामा उपस्स्थत २४ (चौबीस) जना 
उम्मेदिारहरुको मलस्खत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरिातााको अङ्क र शैस्क्षक योग्यता िापतको अङ्कको कूल 
योगको आधारमा देहाय बमोस्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले मनजहरुको रोजाइको प्राथममकताक्रम 
अनसुार स्थायी मनयसु्िका लामग तपमसल बमोस्जमको कायाालयमा मसफाररश गने मममत २०७३/११/११ को 
मनर्ायानसुार सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकास्शत गररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िूची 

यो= 
क्र=न=  

रोल न=  
उम्मेदिारको नाम 

थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

मसफाररस भएको कायाालय 

१ 400185 मबजया तामाड्ग 
k/f;g !, 

s~rgk'/   

xs{l;+÷ 

t/h'd 
कामी lhNnf :jf:Yo sfof{no, 

bfr'{nf  

२ 400034 कररष्मा भट्ट 
ledbQ !%, 

s~rgk'/   

s[i0fb]j÷ 

efu/yL 
जयानन्द 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

j}t8L   

३ 400250 रेखा भट्ट  
ledbQ !*, 

s~rgk'/   

tf/fbQ÷ 

;/:jtL 
िलदेि 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

j}t8L   

४ 400292 सरस्िती काकी le=g=kf= *, 

s~rgk'/   

ledjxfb'/÷ 

cldtf  
महानन्द 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

j}t8L   

५ 400165 पूस्र्ामा मबष्ट 
/fgLlzv/ ^, 

bfr'{nf   

u0f]z/fh÷ 

uf]dtL b]jL 
हररकृष्र् 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

६ 400209 मन ुलेखक 
ledbQ &, 

s~rgk'/   

u+ufbQ÷ 

kfj{tL b]jL 
स्खमानन्द 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

88]Nw'/f    

७ 400038 कल्पना खडायत 
ledbQ @, 

s~rgk'/   

lxSdtjxfb'/÷ 

nIdLb]jL 
लक्ष्मर्मसंह 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

88]Nw'/f    

८ 400253 रेनकुा मसंह 
ledbQ &, 

s~rgk'/   

sns jxfb'/÷ 

b|f]ktL b]jL 
प्रसाद 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

j}t8L   

९ 400076 मगताकुमारी जोशी ledbQ= !(, 

s~rgk'/   

cDafbQ÷ 

sf}zNof 
केशिदत्त 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

j}t8L   

१० 400210 मन्ज ुऐर 
emnf/L &, 

s~rgk'/   

uf]kfnl;x÷ 

zfGtLb]jL 
काल ु

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

j}t8L   

११ 400283 शोभा बोहरा ledbQ !), 

s~rgk'/   

dgjL/÷ 

b]jsL b]jL 
मनधीर 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

j}t8L   

१२ 400126 नन्दा भट्ट 
>Ls]bf/ &, 

j}t8L   

/3'j/bQ÷ 

;Ltf 
उमाकान्तदत्त 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

j}t8L   

१३ 400248 रुची कुमारी en'lxevlnof (, 

af/f   

/fhlszf]/÷ 

/fugL b]jL 
रामनारायर् 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

१४ 400176 वप्रयंका मबष्ट 
ledbQ *, 

s~rgk'/   

cfgGbl;x÷ 

;fljqL 
खड्कमसंह 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

j}t8L   
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यो= 
क्र=न=  

रोल न=  
उम्मेदिारको नाम 

थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

मसफाररस भएको कायाालय 

!% 400059 
कुमारी लक्ष्मी जोशी 
(भट्ट)  

u'?vf]nf $, 

j}t8L   

xl/bQ÷ 

efu/yL 
देिीदत्त 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

!^ 400142 मनमाला माली cfnLtfn &, 

88]Nw'/f 

axfb''/ l;x÷ 

efu/yL 
चन्रमसंह 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

!& 400032 कमला गौतम 
kxndfgk'/ 

!,s}nfnL   

r]t/fh÷ 

l6s]Zj/L 
िाशदेुि 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

वैकसपिक योग्यिाक्रि िूची 

िै=यो=क्र=न=  रोल नम्बर 
उम्मेदिारको नाम 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

१ 400232 d]gsf zfxL  /fdk'/ljnf;Lk'/ $, s~rgk'/   v8s jxfb'/÷ lxpsnf b]jL k/djxfb'/ 

२ 400173 lk|lt jf]x/f ledbQ $, s~rgk'/   dfwjl;x ÷nIdL b]jL wglht 

अस्थायी योग्यिाक्रि िूची 

अ=यो=क्र=न=  रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

1 400335 वहमा ढुङ्गेल lji0f'k|;fb  तलु्सीराम 

2 400109 तारा बोहरा dfwjl;x  गौरमसंह 

3 400257 रोशनी मबष्ट t]hl;x बहादरुमसंह 

4 400284 श्यामपमत चौधरी h+unL प्रसादी 

5 400285 श्यामसनु्दरी राना k6jf/L  भनुा 

6 400067 खीमाकुमारी मब क  sfnLjxfb'/ टीके 

 

                                                                  
                               
  (माया देवी जोशी)       (खगेन्द्र प्रसाद भट्ट )      (यवुराज पोखरेल) 
         ना स ु                 शाखा अधिकृत                         ननदेशक 

 
 

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सस्म्ममलत भएका सम्बस्न्धत उम्मेदिारले आफूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क यो नमतजा प्रकाशन भएको 
मममतले ७ ददन पमछ अको ७ ददन सम्म अयोगको Website: Www psc gov np/ advertise/advertise/user बाट हेनन सककने ब्यहोरा 
जानकारी गराईन्द्छ । 
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सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  : ३६/२०७३-७४  सिसि : २०७३/११/११ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५२/२०७२-७३ (मवहला) स्िास््य सेिा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, 
अ.न.मम. पदको माग पद संख्या ५ (पााँच) को लामग मलइएको अन्तिााताामा उपस्स्थत ३१ (एकतीस) जना 
उम्मेदिारहरुको मलस्खत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तिाातााको अङ्क र शैस्क्षक योग्यता िापतको अङ्कको कूल योगको 
आधारमा देहाय बमोस्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले मनजहरुको रोजाइको प्राथममकताक्रम अनसुार 
स्थायी मनयसु्िका लामग तपमसल बमोस्जमको कायाालयमा मसफाररश गने मममत २०७३/११/११ को 
मनर्ायानसुार सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकास्शत गररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िूची 

यो=  
क्र=न=  

रोल न  उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम मसफाररस भएको कायाालय 

१ 400116 दगुााकुमारी  शाही e}/jgfy #, 

jemfË   

wg]Zj/ axfb'/÷ 

hfgsL b]jL 
कर्ाबहादरु 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

२ 400047 कुमारी अन्जना चन्द 
b'uf{:yfg #, 

j}t8L 
s[t axfb'/÷;/:jtL जंगविर 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

३ 400041 कविता काकी d7}/fh  *, 

j}t8L   
/d]z jxfb'/÷;Ltf रस्न्जतबहादरु 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

४ 400057 कुमारी ममना राना j]nfb]jLk'/ *, 

s}nfnL   
af;'b]j÷/fddtf] भलु्लन 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

5 400031 कमलाकुमारी कठायत 

emnf/Llkknf8L 

g=kf= !), 

s~rgk'/   

anb]jl;x÷dfwjL धनमसंह 
lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

वैकसपिक योग्यिाक्रि िूची 

िै=यो=  
क्र=न=  

रोल न++=  उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 400015 आरती काकी  d7}/fh *, j}t8L   रमेशबहादरु/सीता देिी /GhLt 

2 400251 रेखाकुमारी आचाया 3f]8f3f]8L !, s}nfnL   k|]d/fh÷s'df/Lb]jL b]jLnfn 

                                                                               
(माया देवी जोशी)       (खगेन्द्र प्रसाद भट्ट )      (यवुराज पोखरेल) 
       ना स ु                 शाखा अधिकृत                         ननदेशक 
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रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सस्म्ममलत भएका सम्बस्न्धत उम्मेदिारले आफूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क यो नमतजा प्रकाशन भएको 
मममतले ७ ददन पमछ अको ७ ददन सम्म अयोगको Website: Www psc gov np/ advertise/advertise/user बाट हेनन सककने ब्यहोरा 
जानकारी गराईन्द्छ । 

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/


 

nf]s ;]jf cfof]u 

dxfsfnL c~rn sfof{no 
dx]Gb|gu/, s~rgk'/                                                                                    

 

                                          
                                        

æ;]jfd}qL k|zf;gM ;+3Lotfdf ;'zf;gÆ 

Web site: www psc gov np, Email  Address  Mahakali@psc gov np , 099-521209, 099523992 
 

  
सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  :३७/२०७३-७४ सिसि : २०७३/११/११ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५३/२०७२-७३ (आददिासी/जनजामत) स्िास््य सेिा, प.हे.न. समूह, 
चौथो तह, अ.न.मम. पदको माग पद संख्या ४ (चार) को लामग मलइएको अन्तिााताामा उपस्स्थत १० (दश) 
जना उम्मेदिारहरुको मलस्खत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरिातााको अङ्क र शैस्क्षक योग्यता  िापतको अङ्कको कूल 
योगको आधारमा देहाय बमोस्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले मनजहरुको रोजाइको प्राथममकताक्रम 
अनसुार स्थायी मनयसु्िका लामग तपमसल बमोस्जमको कायाालयमा मसफाररश गने मममत २०७३/११/११ को 
मनर्ायानसुार सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकास्शत गररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िूची 

यो=  
क्र=न=  

रोल न  
उम्मेदिारको नाम 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

मसफाररस भएको 
कायाालय 

१ 400151 पमबत्राकुमारी थापा ledbQ !), 

s~rgk'/   
eSTf axfb'/÷;?df अमरमसंह 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

२ 400303 सावित्री चौधरी nIdLk'/ @, 

s~rgk'/   
afnuf]ljGb÷u'/kfnL  शंखबहादरु 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

३ 400179 बमबताकुमारी मण्डल 
lv/f}gf ^, 

l;/fxf   
xl/gf/fo0f÷u'nfjb]jL प्रभलुाल 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

4 400016 आरतीकुमारी पनु 
bf]wf/f $, 
s~rgk'/   

odaxfb'/÷u+ufb]jL कर्ाबहादरु 
lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

वैकसपिक योग्यिाक्रि िूची 

िै=यो=  
क्र=न=  

रोल न  उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 400035 करुर्ा चौधरी s[i0fk'/ ^, s~rgk'/   zf]xgnfn÷xl//fgL हररराम 

2 400300 सामबत्री राना j]nfb]jLk'/ *, s}nfnL   jf;'b]j÷/fddtL भलु्लन 

 

                                                                                              

                               
  (माया देवी जोशी)       (खगेन्द्र प्रसाद भट्ट )      (यवुराज पोखरेल) 
         ना स ु                 शाखा अधिकृत                         ननदेशक 

 
रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सस्म्ममलत भएका सम्बस्न्धत उम्मेदिारले आफूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क यो नमतजा प्रकाशन भएको 

मममतले ७ ददन पमछ अको ७ ददन सम्म अयोगको Website: Www psc gov np/ advertise/advertise/user बाट हेनन सककने ब्यहोरा 
जानकारी गराईन्द्छ । 
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सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  : ३८/२०७३-७४ सिसि : २०७३/११/११ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५४/२०७२-७३ (मधेशी) स्िास््य सेिा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, 
अ.न.मम. पदको माग पद संख्या ३ (तीन) को लामग मलइएको अन्तिााताामा उपस्स्थत ५ (पााँच) जना 
उम्मेदिारहरुको मलस्खत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरिातााको अङ्क र शैस्क्षक योग्यता िापतको अङ्कको कूल 
योगको आधारमा देहाय बमोस्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले मनजहरुको रोजाइको प्राथममकताक्रम 
अनसुार स्थायी मनयसु्िका लामग तपमसल बमोस्जमको कायाालयमा मसफाररश गने मममत २०७३/११/११ को 
मनर्ायानसुार सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकास्शत गररएको छ । 

 

सिफारिि योग्यिाक्रि िूची 

यो=  
क्र=न=  

रोल न  उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

मसफाररस भएको 
कायाालय 

१ 400319 समुमत्राकुमारी साह  
Ol6ofxL #, 

af/f   
/fdf>]o÷/fdb'nf/Lb]jL चन्रदेि 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

२ 400252 रेर् ुझा ;n]dk'/ ^, 

;nf{xL   
s'z]:j/÷;'hfgb]jL दखुरन 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

३ 400309 सीताकुमारी चौधरी saxLhAbL #, 

af/f    
gGbnfn÷lv/Lofb]jL स्जतन 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

 

                                                                  
                               

                               
  (माया देवी जोशी)       (खगेन्द्र प्रसाद भट्ट )      (यवुराज पोखरेल) 
         ना स ु                 शाखा अधिकृत                         ननदेशक 

 

 
 

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सस्म्ममलत भएका सम्बस्न्धत उम्मेदिारले आफूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क यो नमतजा प्रकाशन भएको 
मममतले ७ ददन पमछ अको ७ ददन सम्म अयोगको Website: Www psc gov np/ advertise/advertise/user बाट हेनन सककने ब्यहोरा 
जानकारी गराईन्द्छ । 

  

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/


 

nf]s ;]jf cfof]u 

dxfsfnL c~rn sfof{no 
dx]Gb|gu/, s~rgk'/                                                                                    
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सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  :३९/२०७३-७४  सिसि : २०७३/११/११ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५५/२०७२-७३ (दमलत) स्िास््य सेिा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, 
अ.न.मम. पदको माग पद संख्या २ (दईु) को लामग मलइएको अन्तिााताामा उपस्स्थत ५ (पााँच) जना 
उम्मेदिारहरुको मलस्खत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरिातााको अङ्क र शैस्क्षक योग्यता िापतको अङ्कको कूल 
योगको आधारमा देहाय बमोस्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले मनजहरुको रोजाइको प्राथममकताक्रम 
अनसुार स्थायी मनयसु्िका लामग तपमसल बमोस्जमको कायाालयमा मसफाररश गने मममत २०७३/११/११ को 
मनर्ायानसुार सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकास्शत गररएको छ । 

 

सिफारिि योग्यिाक्रि िूची 

यो= 
क्र=न=  

रोल न  उम्मेदिारको नाम थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

मसफाररस भएको कायाालय 

१ 400172 प्राची आउजी ledbQ ^, 

s~rgk'/   
uug÷OZj/f लालमसंह 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

@ 400305 मसता दमाइा bz/yrGb %, 

j}t8L   
nf6f]/fd÷pbdf बलदेिराम 

lhNnf :jf:Yo sfof{no,  

bfr'{nf   

वैकसपिक योग्यिाक्रि िूची 

िै=यो=  
क्र=न=  

रोल न=  
उम्मेदिारको नाम 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 400033 कमला दयाल ledbQ !, s~rgk'/    wlg/fd÷h;' रनिुा 

 

                                                                                                
  (माया देवी जोशी)       (खगेन्द्र प्रसाद भट्ट )      (यवुराज पोखरेल) 
         ना स ु                 शाखा अधिकृत                         ननदेशक 

 

 
रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सस्म्ममलत भएका सम्बस्न्धत उम्मेदिारले आफूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क यो नमतजा प्रकाशन भएको 

मममतले ७ ददन पमछ अको ७ ददन सम्म अयोगको Website: Www psc gov np/ advertise/advertise/user बाट हेनन सककने ब्यहोरा 
जानकारी गराईन्द्छ । 
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nf]s ;]jf cfof]u 

dxfsfnL c~rn sfof{no 
dx]Gb|gu/, s~rgk'/                                                                                    
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एकिुष् ट योग्यिाक्रि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  : ४०/२०७३-७४  सिसि : २०७३/११/११ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५१/२०७२-७३ (खलुा), १६१५२/२०७२-७३ (मवहला), 
१६१५३/२०७२-७३ (आ.ज.), १६१५४/२०७२-७३ (मधेशी) र १६१५५/२०७२-७३ (दमलत) 
अनसुार स्िास््य सेिा, प.हे.न. समूह, चौथो तहको अ.न.मम. पदमा स्थायी मनयसु्िका लामग मसफाररस भएका 
उम्मेदिारहरुले प्राप् त गरेको कूल अङ्कको आधारमा मममत २०७३/११/११ को मनर्ायानसुार देहाय 
बमोस्जमको एकमषु् ट योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लामग यो सूचना 
प्रकास्शत गररएको छ ।   

एकिुष् ट योग्यिाक्रि िूची 

एकमषु्ट 

यो.क्र. 
न.  

रोल न.  उम्मेदिारको नाम थर 
मसफाररस गररएको 

विज्ञापन न  
खलु्ला /  समािेशी  

१ 400185 मबजया तामाड्ग 16151/072/73 v'nf 

२ 400034 कररष्मा भट्ट 16151/072/73 v'nf 

३ 400250 रेखा भट्ट  16151/072/73 v'nf 

४ 400292 सरस्िती काकी 16151/072/73 v'nf 

५ 400165 पूस्र्ामा मबष्ट 16151/072/73 v'nf 

६ 400209 मन ुलेखक 16151/072/73 v'nf 

७ 400038 कल्पना खडायत 16151/072/73 v'nf 

८ 400253 रेनकुा मसंह 16151/072/73 v'nf 

९ 400076 मगताकुमारी जोशी 16151/072/73 v'nf 

१० 400210 मन्ज ुऐर 16151/072/73 v'nf 

११ 400283 शोभा बोहरा 16151/072/73 v'nf 

१२ 400126 नन्दा भट्ट 16151/072/73 v'nf 

१३ 400248 रुची कुमारी 16151/072/73 v'nf 

१४ 400176 वप्रयंका मबष्ट 16151/072/73 v'nf 

१५ 400059 कुमारी लक्ष्मी जोशी (भट्ट)  16151/072/73 v'nf 

१६ 400142 मनमाला माली 16151/072/73 v'nf 

१७ 400032 कमला गौतम 16151/072/73 v'nf 

१८ 400116 दगुााकुमारी शाही 16152/072/73 dlxnf 

http://www.psc.gov.n/
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nf]s ;]jf cfof]u 

dxfsfnL c~rn sfof{no 
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एकमषु्ट 

यो.क्र. 
न.  

रोल न.  उम्मेदिारको नाम थर 
मसफाररस गररएको 

विज्ञापन न  
खलु्ला /  समािेशी  

१९ 400047 कुमारी अन्जना चन्द 16152/072/73 dlxnf 

२० 400041 कविता काकी 16152/072/73 dlxnf 

२१ 400057 कुमारी ममना राना 16152/072/73 dlxnf 

२२ 400031 कमलाकुमारी कठायत 16152/072/73 dlxnf 

२३ 400151 पमबत्राकुमारी थापा 16153/072/73 cf=h= 

२४ 400303 सावित्री चौधरी 16153/072/73 cf=h= 

२५ 400319 समुमत्राकुमारी साह  16154/072/73 dw];L 

२६ 400179 बमबताकुमारी मण्डल 16153/072/73 cf=h= 

२७ 400016 आरतीकुमारी पनु 16153/072/73 cf=h= 

२८ 400252 रेर् ुझा 16154/072/73 dw];L 

२९ 400172 प्राची आउजी 16155/072/73 blnt 

#) 400305 मसता दमाइा 16155/072/73 blnt 

#! 400309 सीताकुमारी चौधरी 16154/072/73 dw];L 

 

                                                                  
                               
  (माया देवी जोशी)       (खगेन्द्र प्रसाद भट्ट )      (यवुराज पोखरेल) 
         ना स ु                 शाखा अधिकृत                         ननदेशक 

 
 
 
 
रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सस्म्ममलत भएका सम्बस्न्धत उम्मेदिारले आफूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क यो नमतजा प्रकाशन भएको 

मममतले ७ ददन पमछ अको ७ ददन सम्म अयोगको Website: Www psc gov np/ advertise/advertise/user बाट हेनन सककने ब्यहोरा 
जानकारी गराईन्द्छ । 
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