लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)
िूिना नं. ५०७/०७९-८०
समसतः २०७९।०७।०३

आयोिको सवज्ञापन नं. १७३७६/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह, फामेसी अलिकृत पदको
माि पद सौंख्या १ (एक) का लालि ललखित परीक्षाबाट अन्तिाा तााको लालि छनौट भएका ३ (तीन) जना उिेदिारहरुको लमलत
२०७९।०७।०१ िते अन्तिााताा सौंचालन भएकोमा अन्तिाा ताामा उपखथित १ (एक) जना उिेदिारको अन्तिाा ताा , सामूलहक परीक्षण र
ललखित परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले बढु िा लनयु खिको लालि
स्वास्थ्य तिा जनसौंख्या मन्त्रालयमा लसफाररश िने िरी लमलत २०७९।०७।०३ मा लनणाय भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको
लालि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

मास्टर
आइडी

रोल नं.

१

४६५४५९

८७००७५

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा असिकृत

उम्मेदवारको नाम थर

राजेश्वर रं जजतकार

ठे गाना
लललतपुर -१२, लललतपुर

(योगराज पौडे ल )
शाखा असिकृत

बाबु /आमाको नाम
जुजुमान/शान्ती

बाजेको नाम
नजरमान

(केशव शमाा )
उपिसिव

नोटः
यस लिज्ञापनमा ललखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लालि छनौट भई अन्तिााताामा सखिललन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त िरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दिारले यो नलतजा प्रकाशन भएको
लमलतले ७ (िात) लदन पलछ अको ७ (िात) लदनसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सलकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।
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अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)
िूिना नं. ५०८/०७९-८०
समसतः २०७९।०७।०३

आयोिको सवज्ञापन नं. १७३७७/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह, फामेसी अलिकृत पदको माि पद
सौंख्या २ (दु ई) का लालि ललखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लालि छनौट भएका ४ (चार) जना उिेदिारहरुको लमलत २०७९।०७।०१ िते
अन्तिााताा सौंचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथित ४ (चार) जना उिेदिारहरुको अन्तिााताा , सामूलहक परीक्षण र ललखित परीक्षा
समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी लनयु खिको लालि स्वास्थ्य तिा जनसौंख्या
मन्त्रालयमा लसफाररश िने िरी लमलत २०७९।०७।०३ मा लनणा य भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लालि यो सूचना प्रकाशन
िररएको छ ।
सिफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

मास्टर
आइडी

रोल नं.

१

८६५९२२

८७०४३६

निस्िा पराजल
ु ी

पुतलीबजार-१, स्याङ्जा

२

४६३८३१

८७००८१

िाधिा दाहाल

काठमािौौं-४, काठमािौौं पुस्करप्रसाद/चन्द्रकला

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम
यादिराज/लक्ष्मी

बाजेको नाम
फलिनारायण
इश्वरीप्रसाद

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

मास्टर
आइडी

रोल नं.

१

२७४६२५

८७०१४०

उम्मेदवारको नाम थर

दीपेन्र खड्का

ठे गाना
कन्याम-७, इलाम

बाबु /आमाको नाम
राजेन्द्रमणी/यमकुमारी

बाजेको नाम
मेहेरमान

अस्थायी योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

मास्टर
आइडी

रोल नं.

१

१३२२३

८७०००१

सुषमा िपललया

लसबप्रसाद

ढाकानाि

२

२७९४०५

८७०००६

साजन बराल

िरणीिर

लटकाराम

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा असिकृत

उम्मे दवारको नाम थर

(योगराज पौडे ल )
शाखा असिकृत

बाबु

बाजेको नाम

(केशव शमाा )
उपिसिव

नोटः
यस लिज्ञापनमा ललखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लालि छनौट भई अन्तिााताामा सखिललन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त िरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दिारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले
७ (िात) लदन पलछ अको ७ (िात) लदनसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सलकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।
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अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)
िूिना नं. ५०९/०७९-८०
समसतः २०७९।०७।०३

आयोिको सवज्ञापन नं. १७३७८/०७८-७९ (मसहला), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह, फामेसी अलिकृत पदको माि
पद सौंख्या १ (एक) का लालि ललखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लालि छनौट भएका ६ (छ) जना उिेदिारहरुको लमलत २०७९।०७।०१
िते अन्तिाा ताा सौंचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथित ६ (छ) जना उिेदिारहरुको अन्तिाा ताा , सामूलहक परीक्षण र ललखित परीक्षा
समेतको प्राप्ताौं कको आिारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी लनयु खिको लालि स्वास्थ्य तिा जनसौंख्या
मन्त्रालयमा लसफाररश िने िरी लमलत २०७९।०७।०३ मा लनणाय भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लालि यो सूचना प्रकाशन
िररएको छ ।
सिफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

मास्टर
आइडी

रोल नं.

१

८६९९५६

८७०३६९

उम्मेदवारको नाम थर

िजु स्िता िरासििी

ठे गाना
बुटिल-८, रुपन्दे ही

बाबु /आमाको नाम
प्रशुराम/अखिका

बाजेको नाम
लिष्णुप्रसाद

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

मास्टर
आइडी

रोल नं.

१

१३२२३

८७०००१

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा असिकृत

उम्मेदवारको नाम थर

िष
ु िा थपसलया

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

िुललिेल-४, काभ्रेपलाञ्चोक लसबप्रसाद/रमादे िी

(योगराज पौडे ल )
शाखा असिकृत

बाजेको नाम
ढाकानाि

(केशव शमाा )
उपिसिव

नोटः
यस लिज्ञापनमा ललखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लालि छनौट भई अन्तिााताामा सखिललन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त िरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दिारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले
७ (िात) लदन पलछ अको ७ (िात) लदनसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सलकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।
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अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)
िूिना नं. ५१०/०७९-८०
समसतः २०७९।०७।०३

आयोिको सवज्ञापन नं. १७३७९/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह, फामेसी अलिकृत पदको माि
पद सौंख्या १ (एक) का लालि ललखित परीक्षाबाट अन्तिााताा को लालि छनौट भएका ३ (तीन) जना उिेदिारहरुको लमलत २०७९।०७।०१
िते अन्तिााताा सौंचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथित ३ (तीन) जना उिेदिारहरुको अन्तिाा ताा , सामूलहक परीक्षण र ललखित परीक्षा
समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी लनयु खिको लालि स्वास्थ्य तिा जनसौंख्या
मन्त्रालयमा लसफाररश िने िरी लमलत २०७९।०७।०३ मा लनणा य भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लालि यो सूचना प्रकाशन
िररएको छ ।
सिफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

मास्टर
आइडी

रोल नं.

१

१००४१०६

८७०५१५

उम्मेदवारको नाम थर

रिाकान्त चौधरी

ठे गाना
जोशीपुर -५, कैलाली

बाबु /आमाको नाम
भैरिलसौंह /दे शरानीदे िी

बाजेको नाम
सन्तलाल

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

मास्टर
आइडी

रोल नं.

१

३२५२८

८७०११२

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा असिकृत

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

ििीक्षा अधधकारी बिजुक्छे पोिरा-८, कास्की

(योगराज पौडे ल )
शाखा असिकृत

बाबु /आमाको नाम
कृष्णराज/सकुन्तला

बाजेको नाम
मेघनाि

(केशव शमाा )
उपिसिव

नोटः
यस लिज्ञापनमा ललखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लालि छनौट भई अन्तिााताामा सखिललन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त िरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दिारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले
७ (िात) लदन पलछ अको ७ (िात) लदनसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सलकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।
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अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)
िूिना नं. ५११/०७९-८०
समसतः २०७९।०७।०३
आयोिको सवज्ञापन नम्बर १७३७७/०७८-७९ (खुला), १७३७८/०७८-७९ (मसहला) र १७३७९/०७८-७९ (आ.ज.),
नेपाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह, फामेसी अलिकृत पदमा लनयुखिका लालि लसफाररश भएका
उिेदिारहरुले प्राप्त िरे को कूल प्राप्ताौं कको आिारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची लमलत २०७९।०७।०३ को
लनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लालि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको िुिी:
खुला/
िमावेशी

रोल नं.

१

८७०४३६

लनस्सा पराजुली

17377/078-79

िुला

२

८७००८१

सािना दाहाल

17377/078-79

िुला

३

८७०३६९

सुखिता मरालसनी

17378/078-79

मलहला

४

८७०५१५

रमाकान्त चौिरी

17379/078-79

आ.ज.

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा असिकृत

उम्मेदवारको नाम थर

सिफाररश गररएको
सवज्ञापन नं.

योग्यताक्रम नं.

(योगराज पौडे ल )
शाखा असिकृत
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कैसफयत

(केशव शमाा )
उपिसिव

अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

