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उमे्मदवार िसाािरशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १/०७९-८० 

                             ििि्िः - २०७९/४/६ 

यस कायाालयको िवज्ञाप, ,ं. १२९७४/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्साङ समूह, जनरल नर्साङ उपसमूह, पााँचौ तह, 

स्टाफ नसा पदको माग पद संख्या १२ (बाह्र) का लार्ग र्लईएको र्लखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लार्ग छनौट भएका १८ (नठार) 

जना उमे्मदवारहरुको र्मर्त २०७९/३/१९ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित १४ (चौध) जना 

उमे्मदवारहरुको र्लखित परीक्षा र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोर्जमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले देहाय बमोर्जमको कायाालयमा थिायी र्नयुखिको लार्ग र्सफाररश गने गरी र्मर्त २०७९/४/६ मा र्नर्ाय 

भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकार्शत गररएको छ। 

िसाािरशा योग्य्ाक्रि सूची             

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि ार र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 
िसाािरशा भएको कायाालय 

१.  ४५२३७५ 
पार्वती शर्ाव 
वर्रुर्ा-१, स्याङ्जा 

भक्तिप्रसाद/तेजकुर्ारी हररप्रसाद श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

२.  ४५०१२५ 
एलीसा पौडेल 

पतुलीबजार-६, स्याङ्जा 
तभर्लाल/सेत ु परु्ावखर श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

३.  ४५१९८३ 
कृविना भण्डारी 
रघगंुगा-२, म्याग्दी 

प्ररे्बहादरु/ररता क्षेत्रबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

४.  ४५२३३५ 
सतुनता अतिकारी 
पतुलीबजार-३, स्याङ्जा 

वर्तनर्हादेर्/दपुवती अगन्िर श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

५.  ४५०७७६ 
रे्नकुा खडायत 

शल्यक्तशखर-१, दार् ुवला 
जंगर्ीर/जानकी गोतबन्द श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

६.  ४५२४६६ 
सतलना शे्रष्ठ 

पोखरा-७, कास्की 
र्ोतीकुर्ार/पतुली लालर्हादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

७.  ४५०२९२ 
तनर्वला दाहाल 

र्हालक्ष्र्ी-८, लतलतपरु 
लोकबहादरु/तेजर्ाया लतलतबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

८.  ४५१९२० 
तनरर्ाया तसंजाली 
कार्ासोती-१६, नर्लपरासी 

देर्बहादरु/तबनर्ाया लालबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

९.  ४५२८३६ 
पजुा क्तज.सी. 
र्ाथागढी-४, पाल्पा 

र्हेन्रकुर्ार/वर्ष्र्कुुर्ारी थानबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 
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यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि ार र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 
िसाािरशा भएको कायाालय 

१०.  ४५२११८ 
सजृना पौडेल 

गलुररया-८, बर्दवया 
सोर्नाथ/लक्ष्र्ीदेर्ी लालपु्रसाद श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

११.  ४५२१११ 
बतबता पंतडत 

बरर्क्तिया-५, सप् तरी 
रारे्श्वर/सगुादेर्ी बच्र्ालाल श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

१२.  ४५२५८७ 
सशुीला तार्ाङ 

तलसंख ुपाखर-३, तसन्िपुाल्र्ोक 
तनर्ा/र्ायाकान्छी िनबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

नस्ाायी योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि ार  बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  451759 सावर्त्रा पनु क्तशर्लाल ओर्राज 

 

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल टंक प्रसाद पन्थी वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (नायब सुब्बा) (शािा अर्धकृत) (उपसर्चव) 
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उमे्मदवार िसाािरशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- २/०७९-८० 

                            ििि्िः - २०७९/४/६ 

यस कायाालयको िवज्ञाप, ,ं. १२९७५/०७७-७८ (िििला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्साङ समूह, जनरल नर्साङ उपसमूह, पााँचौ तह, 

स्टाफ नसा पदको माग पद संख्या ३ (्ी,) का लार्ग र्लईएको र्लखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लार्ग छनौट भएका ३५ (पैं्ीस) 

जना उमे्मदवारहरुको र्मर्त २०७९/३/१९ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ३० (्ीस) जना 

उमे्मदवारहरुको र्लखित परीक्षा र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोर्जमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले देहाय बमोर्जमको कायाालयमा थिायी र्नयुखिको लार्ग र्सफाररश गने गरी र्मर्त २०७९/४/६ मा र्नर्ाय 

भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकार्शत गररएको छ। 

िसाािरशा योग्य्ाक्रि सूची             

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि ार 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 
िसाािरशा भएको कायाालय 

१.  ५१००१० 
सन््या क्तज.सी. 
जलजला-२, पर्वत 

नरबहादरु/तसजवनाकुर्ारी बलबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

२.  ५१००५८ 
एतलना थापा 
िौलातगरी-७, म्याग्दी 

प्ररे्बहादरु/रुपा कर्वबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

३.  ४५२२६६ 
सजुना ढुङ्गाना 
पोखरा-२६, कास्की 

रार्हरर/सीता िनपतत श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

 

वैकल्पिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि ार र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५१३५९ 
रोक्तजना थापा 
सनुापतत-५, रारे्छाप 

दानबहादरु/सारदा जनकबहादरु 

 

  

 

  

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल टंक प्रसाद पन्थी वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (नायब सुब्बा) (शािा अर्धकृत) (उपसर्चव) 
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उमे्मदवार िसाािरशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ३/०७९-८० 

                             ििि्िः - २०७९/४/६ 

यस कायाालयको िवज्ञाप, ,ं. १२९७६/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्साङ समूह, जनरल नर्साङ उपसमूह, पााँचौ तह, 

स्टाफ नसा पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लार्ग र्लईएको र्लखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लार्ग छनौट भएका १९ (उन्नाइस) 

जना उमे्मदवारहरुको र्मर्त २०७९/३/१९ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित १५ (पन्ध्र) जना 

उमे्मदवारहरुको र्लखित परीक्षा र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोर्जमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले देहाय बमोर्जमको कायाालयमा थिायी र्नयुखिको लार्ग र्सफाररश गने गरी र्मर्त २०७९/४/६ मा र्नर्ाय 

भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकार्शत गररएको छ। 

िसाािरशा योग्य्ाक्रि सूची             

यो.क्र.नं

. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ार 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 
िसाािरशा भएको कायाालय 

१.  ५१००६४ 

बोतनशा घततवर्गर 

ढोरपाटन-६, बागलङु 
ओर्प्रकाश/र्दव्यादेर्ी दलबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

२.  
४५२४३४ 

अननुय तमु्र्ाहाङफे 

गौरादह-५, िापा 
अभयबहादरु/वर्ष्र्रु्तत लतलतबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

 

वैकल्पिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि ार र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०५७४ 
ततसवना दरै 

व्यास-५, तनहुुँ 
खर्बहादरु/प्रतर्ला बवुिर्ान 

 

  

 

  

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल टंक प्रसाद पन्थी वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (नायब सुब्बा) (शािा अर्धकृत) (उपसर्चव) 
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उमे्मदवार िसाािरशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ४/०७९-८० 

                            ििि्िः - २०७९/४/६ 

यस कायाालयको िवज्ञाप, ,ं. १२९७७/०७७-७८ (िधेसी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्साङ समूह, जनरल नर्साङ उपसमूह, पााँचौ तह, 

स्टाफ नसा पदको माग पद संख्या ३ (्ी,) का लार्ग र्लईएको र्लखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लार्ग छनौट भएका ९ (,ौ) जना 

उमे्मदवारहरुको र्मर्त २०७९/३/१९ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ८ (आठ) जना उमे्मदवारहरुको 

र्लखित परीक्षा र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोर्जमको योग्यताक्रम कायम हुन 

आएकोले देहाय बमोर्जमको कायाालयमा थिायी र्नयुखिको लार्ग र्सफाररश गने गरी र्मर्त २०७९/४/६ मा र्नर्ाय भएको हुाँदा 

सम्बखित सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकार्शत गररएको छ। 

िसाािरशा योग्य्ाक्रि सूची             

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि ार र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि 

बाजेको 

,ाि 
िसाािरशा भएको कायाालय 

१.  ४५२१२२ 
सतुनता कुर्ारी र्िरे्दी 
लकु्तम्बनी आदशव-७, रुपन्देही 

हरीशप्रसाद/इन्रार्ती बासदेुर् श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

२.  ४५१९०१ 
र्तनषा कुर्ारी यादर् 

गवढर्ाई-४, रौतहट 
नन्दवकशोर/शारदा अनठुाराय श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

३.  ४५०६७१ 
वर्भा साह 

र्ािर्नारायर्-२, रौतहट 
वर्नोदकुर्ार/तसतादेर्ी रार्जस श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

 

वैकल्पिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि ार र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५२७४९ 
जानकी खातनु 

भैरर्ी-३, दैलेख 
कररर्र्क्स/सतलर्न नन्या 

 

  

 

  

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल टंक प्रसाद पन्थी वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (नायब सुब्बा) (शािा अर्धकृत) (उपसर्चव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ाा िसाािरशा शााखा) 
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उमे्मदवार िसाािरशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ५/०७९-८० 

                            ििि्िः - २०७९/४/६ 

यस कायाालयको िवज्ञाप, ,ं. १२९७८/०७७-७८ (दिल्), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्साङ समूह, जनरल नर्साङ उपसमूह, पााँचौ तह, 

स्टाफ नसा पदको माग पद संख्या १ (एक) का लार्ग र्लईएको र्लखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लार्ग छनौट भएका ५ (पााँच) जना 

उमे्मदवारहरुको र्मर्त २०७९/३/१९ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको 

र्लखित परीक्षा र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोर्जमको योग्यताक्रम कायम हुन 

आएकोले देहाय बमोर्जमको कायाालयमा थिायी र्नयुखिको लार्ग र्सफाररश गने गरी र्मर्त २०७९/४/६ मा र्नर्ाय भएको हुाँदा 

सम्बखित सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकार्शत गररएको छ। 

िसाािरशा योग्य्ाक्रि सूची             

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि ार 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि िसाािरशा भएको कायाालय 

१.  ४५१७२४ 
सतर्ता वर्श् र्कर्ाव 
र्िरु्न-७, बर्दवया 

खड्गबहादरु/पप्पकुुर्ारी अवहर्ानतसंह श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

 

वैकल्पिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि ार र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५२९५० 
र्र्ता र्दयाली 
रोङ-१, इलार् 

सन्तबीर/र्सुरुीर्ाया कतबरर्ान 

 

  

 

  

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल टंक प्रसाद पन्थी वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (नायब सुब्बा) (शािा अर्धकृत) (उपसर्चव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ाा िसाािरशा शााखा) 
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उमे्मदवार िसाािरशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ६/०७९-८० 

                             ििि्िः - २०७९/४/६ 

यस कायाालयको िवज्ञाप, ,ं. १२९७९/०७७-७८ (नपाङ्ग), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्साङ समूह, जनरल नर्साङ उपसमूह, पााँचौ तह, 

स्टाफ नसा पदको माग पद संख्या १ (एक) का लार्ग र्लईएको र्लखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लार्ग छनौट भएका ३ (्ी,) जना 

उमे्मदवारहरुको र्मर्त २०७९/३/१९ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित २ (दुई) जना उमे्मदवारको 

र्लखित परीक्षा र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोर्जमको योग्यताक्रम कायम हुन 

आएकोले देहाय बमोर्जमको कायाालयमा थिायी र्नयुखिको लार्ग र्सफाररश गने गरी र्मर्त २०७९/४/६ मा र्नर्ाय भएको हुाँदा 

सम्बखित सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकार्शत गररएको छ। 

िसाािरशा योग्य्ाक्रि सूची             

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि ार 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि िसाािरशा भएको कायाालय 

१.  ४५०७५७ 
प्रजापतत कुर्ाल 

पोखरा-२७, कास्की 
लोकबहादरु/भगर्ती परु्वबहादरु श्री पोखरा स्र्ास््य वर्ज्ञान प्रततष्ठान, कास्की। 

 

वैकल्पिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि ार र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५१११४ 
तनत ुकुर्ारी देर् 

राजवर्राज-६, सप् तरी 
िर्वनारायर्/र्न्ज ु नन्दलाल 

 

  

 

  

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल टंक प्रसाद पन्थी वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (नायब सुब्बा) (शािा अर्धकृत) (उपसर्चव) 

 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ाा िसाािरशा शााखा) 
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एकिुष्ठ योग्य्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ७/०७८-७९ 

                             ििि्िः - २०७९/४/६ 

यस कायाालयको िवज्ञाप, ,ं. १२९७४-१२९७९/०७७-७८ (खुला ्ाा सिावेशाी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्साङ समूह, जनरल 

नर्साङ उपसमूह, पााँचौ तह, स्टाफ नसा पदको माग पद संख्या २२ (बाईस) का लार्ग र्लईएको र्लखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको 

लार्ग छनौट भएका ६० (साठी) जना उमे्मदवारहरुको र्मर्त २०७९/३/१९ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथित ४९ (उ,न्पचास) जना उमे्मदवारहरुको र्लखित परीक्षा र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा 

देहाय बमोर्जमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम हुने गरी र्मर्त २०७९/३/२६ मा र्नर्ाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको 

लार्ग यो सूचना प्रकार्शत गररएको छ। 

िसाािरशा योग्य्ाक्रििः              

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि ार  िव.,ं. िसाािरशा भएको सिूि 

१.  ४५२३७५ पार्वती शर्ाव १२९७४/०७७-७८ खलुा 

२.  
४५०१२५ एलीसा पौडेल १२९७४/०७७-७८ खलुा 

३.  
४५१९८३ कृविना भण्डारी १२९७४/०७७-७८ खलुा 

४.  
४५२३३५ सतुनता अतिकारी १२९७४/०७७-७८ खलुा 

५.  
४५०७७६ रे्नकुा खडायत १२९७४/०७७-७८ खलुा 

६.  
४५२४६६ सतलना शे्रष्ठ १२९७४/०७७-७८ खलुा 

७.  
४५०२९२ तनर्वला दाहाल १२९७४/०७७-७८ खलुा 

८.  
४५१९२० तनरर्ाया तसंजाली १२९७४/०७७-७८ खलुा 

९.  
४५२८३६ पजुा क्तज.सी. १२९७४/०७७-७८ खलुा 

१०.  ४५२११८ सजृना पौडेल १२९७४/०७७-७८ खलुा 

११.  ४५२१११ बतबता पंतडत १२९७४/०७७-७८ खलुा 

१२.  ४५२५८७ सशुीला तार्ाङ १२९७४/०७७-७८ खलुा 

१३.  ५१००१० सन््या क्तज.सी. १२९७५/०७७-७८ र्वहला 

१४.  ५१००५८ एतलना थापा १२९७५/०७७-७८ र्वहला 

१५.  ४५२२६६ सजुना ढुङ्गाना १२९७५/०७७-७८ र्वहला 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ाा िसाािरशा शााखा) 
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि ार  िव.,ं. िसाािरशा भएको सिूि 

१६.  ४५१७२४ सतर्ता वर्श् र्कर्ाव १२९७८/०७७-७८ दतलत 

१७.  ५१००६४ बोतनशा घततवर्गर १२९७६/०७७-७८ आ.ज. 

१८.  ४५२४३४ अननुय तमु्र्ाहाङफे १२९७६/०७७-७८ आ.ज. 

१९.  ४५२१२२ सतुनता कुर्ारी र्िरे्दी १२९७७/०७७-७८ र्िेसी 

२०.  ४५१९०१ र्तनषा कुर्ारी यादर् १२९७७/०७७-७८ र्िेसी 

२१.  ४५०६७१ वर्भा साह १२९७७/०७७-७८ र्िेसी 

२२.  ४५०७५७ प्रजापतत कुर्ाल १२९७९/०७७-७८ अपाङ्ग 

 

 

  

 

  

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 जनक प्रसाद खनाल टंक प्रसाद पन्थी वीरेन्र बहादरु सवााँर 
 (नायब सुब्बा) (शािा अर्धकृत) (उपसर्चव) 

 

     

,ोटिः  

 यस र्वज्ञापनमा र्लखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लार्ग छनौट भई अन्तरवाताामा सखम्मर्लत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नर्तजा प्रकाशन भएको र्मर्तले ७ (सा्) र्दन पर्छ अको ७ (सा्) र्दनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सर्कने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः - िसाािरशा पत्र ििि् २०७९/४/८ ग्े ३:०० बजे पिि िव्रण गिर,े व्यिोरा सिे् जा,कारी गराईन्ि । 

 


