
यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०४९६ मान बहादरु महरा सुर्नया-५, बैतडी लाली/जार्की हरी

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०३१९ कमल कुुँ वर के्षत्री पुकोटदह-८, गुल्मी ठगबहादुर/मायाकुमारी चेत बहादुर

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

यस विज्ञापर्मा वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भई अन्तिानतानमा सखिवलर् भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो र्वतजा प्रकाशर् 

भएको वमवतले ७ (सात) वदर् पवछ अको ७ (सात) वदर्सि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेर्न सवकरे् व्यहोरा जार्कारी गराइन्छ ।

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  २५९/०७८-७९

बमबतः  २०७८।०५।२३

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३१९/०७६-७७ (आ.प्र), रे्पाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह (प्रा.), फामेसी अविकृत पदको

माग पद सौंख्या १ (एक) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भएका ३ (तीर्) जर्ा उिेदिारहरुको वमवत

२०७८।०५।२२ गते अन्तिानतान सौंचालर् भएकोमा अन्तिानतानमा उपखथित ३ (तीर्) जर्ा उिेदिारहरुको अन्तिानतान , सामूवहक परीक्षण

र वलखित परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुर् आएकोले बढुिा वर्युखिको लावग

स्वास्थ्य तिा जर्सौंख्या मन्त्रालयमा वसफाररश गरे् गरी वमवत २०७८।०५।२३ मा वर्णनय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जार्कारीको

लावग यो सूचर्ा प्रकाशर् गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१३७ िसलना न्यौपाने बवडिेल-१, लवलतपुर वदपक/शान्ता विषु्णप्रसाद

२ ८७०२०७ शसुनल आचाया मझुिा-३, वसिुली युिराज/भगिती वपताम्वर

३ ८७०५३५ चतरु्ुाज  धनाडी वभमदत्त-५, कञ्चर्पुर कल्याण वसौंह/उमादेिी भिार्ीवसौंह

४ ८७००९२ रेश्मा  शाक्य पर्ौती-१२, काभे्र महाशप्त/केशािती रामरत्न

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१५१ िाधना दाहाल पुष्कर ईश्वरीप्रसाद

२ ८७०५१८ मकेुशकुमार राउत लक्ष्मीर्ारायण ह्रदयर्ारायण

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव

नोटः  

यस विज्ञापर्मा वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भई अन्तिानतानमा सखिवलर् भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो र्वतजा प्रकाशर् भएको 

वमवतले ७ (सात) वदर् पवछ अको ७ (सात) वदर्सि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेर्न सवकरे् व्यहोरा जार्कारी गराइन्छ ।

बसफाररश योग्यताक्रमः

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

अस्थायी योग्यताक्रमः

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  २६०/०७८-७९

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२०/०७६-७७ (खुला), रे्पाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह (प्रा.), फामेसी अविकृत पदको माग

पद सौंख्या ४ (चार) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भएका ६ (छ) जर्ा उिेदिारहरुको वमवत २०७८।०५।२२

गते अन्तिानतान सौंचालर् भएकोमा अन्तिानतानमा उपखथित ६ (छ) जर्ा उिेदिारहरुको अन्तिानतान , सामूवहक परीक्षण र वलखित परीक्षा

समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुर् आएकोले थिायी वर्युखिको लावग स्वास्थ्य तिा जर्सौंख्या

मन्त्रालयमा वसफाररश गरे् गरी वमवत २०७८।०५।२३ मा वर्णनय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जार्कारीको लावग यो सूचर्ा प्रकाशर्

गररएको छ ।

बमबतः  २०७८।०५।२३
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१८२ िरुक्षा खत्री महालक्ष्मी-९, लवलतपुर सुयनबहादुर/सुकुिारा कृष्णबहादुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१५१ िाधना दाहाल काठमाडौौं-४, काठमाडौौं पुष्कर/चन्द्रकला ईश्वरीप्रसाद

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

यस विज्ञापर्मा वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भई अन्तिानतानमा सखिवलर् भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो र्वतजा प्रकाशर् 

भएको वमवतले ७ (सात) वदर् पवछ अको ७ (सात) वदर्सि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेर्न सवकरे् व्यहोरा जार्कारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं. २६१/०७८-७९

बमबतः  २०७८।०५।२३

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२१/०७६-७७ (मबहला), रे्पाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह (प्रा.), फामेसी अविकृत पदको

माग पद सौंख्या १ (एक) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भएका ६ (छ) जर्ा उिेदिारहरुको वमवत

२०७८।०५।२२ गते अन्तिानतान सौंचालर् भएकोमा अन्तिानतानमा उपखथित ६ (छ) जर्ा उिेदिारहरुमधे्य रोल र्ौं. ८७००९२ र ८७०१३७

का उिेदिारहरु वि.र्ौं. १७३१९।०७६-७७ (िुला) तफन  वसफाररश भइसकेकोले बाुँकी उिेदिारहरुको अन्तिानतान, सामूवहक परीक्षण

र वलखित परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुर् आएकोले थिायी वर्युखिको लावग

स्वास्थ्य तिा जर्सौंख्या मन्त्रालयमा वसफाररश गरे् गरी वमवत २०७८।०५।२३ मा वर्णनय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जार्कारीको

लावग यो सूचर्ा प्रकाशर् गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०३६० रुपा  राना विर्ान-१, स्याङ्जा भोजबहादुर /लक्ष्मी कुमबहादुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०६३० िजन खाइतु भिपुर-११, भिपुर ज्ञार्दास/कल्पर्ा न्हुचे्छ भि

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

यस विज्ञापर्मा वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भई अन्तिानतानमा सखिवलर् भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो र्वतजा प्रकाशर् 

भएको वमवतले ७ (सात) वदर् पवछ अको ७ (सात) वदर्सि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेर्न सवकरे् व्यहोरा जार्कारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं. २६२/०७८-७९

बमबतः  २०७८।०५।२३

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२२/०७६-७७ (आ.ज.), रे्पाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह (प्रा.), फामेसी अविकृत पदको

माग पद सौंख्या १ (एक) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भएका ४ (चार) जर्ा उिेदिारहरुको वमवत

२०७८।०५।२२ गते अन्तिानतान सौंचालर् भएकोमा अन्तिानतानमा उपखथित  ४ (चार) जर्ा उिेदिारहरुमधे्य रोल र्ौं. ८७००९२ का

उिेदिार वि.र्ौं. १७३१९।०७६-७७ (िुला) तफन  वसफाररश भइसकेकोले बाुँकी उिेदिारहरुको अन्तिानतान, सामूवहक परीक्षण र

वलखित परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुर् आएकोले थिायी वर्युखिको लावग स्वास्थ्य

तिा जर्सौंख्या मन्त्रालयमा वसफाररश गरे् गरी वमवत २०७८।०५।२३ मा वर्णनय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जार्कारीको लावग यो

सूचर्ा प्रकाशर् गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०६७१ िरफराज अहमद खाुँ महाराजगौंज-८, कवपलिसु्त जहीरअहमद/दीपा र्वसरअहमद

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०५१८ मकेुश कुमार राउत गौडैता-९, सलानही लक्ष्मीर्ारायण/कुशमीदेिी हृदयर्ारायण

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

यस विज्ञापर्मा वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भई अन्तिानतानमा सखिवलर् भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदिारले यो र्वतजा प्रकाशर् 

भएको वमवतले ७ (सात) वदर् पवछ अको ७ (सात) वदर्सि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेर्न सवकरे् व्यहोरा जार्कारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  २६३/०७८-७९

बमबतः  २०७८।०५।२३

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२३/०७६-७७ (मिेशी), रे्पाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह (प्रा.), फामेसी अविकृत पदको

माग पद सौंख्या १ (एक) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तिानतानको लावग छर्ौट भएका ४ (चार) जर्ा उिेदिारहरुको वमवत

२०७८।०५।२२ गते अन्तिानतान सौंचालर् भएकोमा अन्तिानतानमा उपखथित ४ (चार) जर्ा उिेदिारहरुको अन्तिानतान , सामूवहक परीक्षण

र वलखित परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुर् आएकोले थिायी वर्युखिको लावग

स्वास्थ्य तिा जर्सौंख्या मन्त्रालयमा वसफाररश गरे् गरी वमवत २०७८।०५।२३ मा वर्णनय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जार्कारीको

लावग यो सूचर्ा प्रकाशर् गररएको छ ।
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बमबतः  २०७८।०५।२३

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
बसफाररश गररएको 

बवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैबफयत

१ ८७०१३७ सवलर्ा न्यौपारे् 17320/076-77 िुला

२ ८७०२०७ शुवर्ल आचायन 17320/076-77 िुला

३ ८७०५३५ चतुभुनज  िर्ाडी 17320/076-77 िुला

४ ८७००९२ रेश्मा  शाक्य 17320/076-77 िुला

५ ८७०६७१ सरफराज अहमद िाुँ 17323/076-77 मिेशी

६ ८७०१८२ सुरक्षा ित्री 17321/076-77 मवहला

७ ८७०३६० रुपा  रार्ा 17322/076-77 आ.ज.

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  २६४/०७८-७९

आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७३२०/०७६-७७ (खुला), १७३२१/०७६-७७ (मबहला), १७३२२/०७६-७७ (आ.ज.) र

१७३२३/०७६-७७ (मिेशी), रे्पाल स्वास्थ्य सेिा, फामेसी समूह, सातौौं तह (प्रा.), फामेसी अविकृत पदमा वर्युखिका लावग

वसफाररश भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताौंकको आिारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची वमवत

२०७८।०५।२३ को वर्णनयारु्सार सम्बखित सबैको जार्कारीको लावग यो सूचर्ा प्रकाशर् गररएको छ ।

(मनोजकुमार न्यौपाने)

क.अ.

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसबिव
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