लोक सेवा आयोग

सुर्खेत कायाा लय, वीरे न्द्रनगर
फोनः 083-520106 525506, फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np

ससफारिश सम्बन्धी सूचना

सूचना नं. 115/०७५-७६,

सिसि २०७५/0६/25

यस कायाालयको वि.नं. १४372/०७४-७५(खुला), नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न. सिूह, चौथो िह, अ.न.िी. पदसं ख्या 7(साि)
का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि 12(बाह्र) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक योग्यिाको
प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले एकिुष्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको िोजाईको
प्राथसिकिाका आधाििा सनयुस्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ, साथै बैकस्पपक सूची ि स्िास््य सेिा ऐन,
२०५३ को दफा १३ अनुसाि अस्थायी सनयुस्िको प्रयोजनाथा िपससल बिोस्जि कायि हुन आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबै को
जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ ।
ससफारिश उम्िेदिािहरु :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

१

330309

2

उम्िेदिािको नाि ि ठे िाना

बाबु/आिा

बसबिा असधकािी,

जयबहादुि/

दुपलु -10, दै लेख

ससिा

330408

िािकुिािी बयलकोटी,

िंिे/

3

330283

पूस्णािा वि.सी.,
िुिााँस -2, दै लेख

लेखकुिािी

4

330001

स्खििाया ओली,

केशिबहादुि/

5

330520

सिीक्षा शाही,

भिबहादुि/

िुिााँस -3, दै लेख

सुजन

6

330106

खुस्बु कुिािी बिै ,

7

330029

िीिे न्रनिि -9, सुखेि

बाजे
भ ुिानससं ह

लोकबहादुि/

िुभााकोट -4, सुखेि

िीिे न्रनिि -10, सुखेि

नन्दकली

आशा िुरुङ्ग(थापा ििि),

टे कबहादुि/

िहाबु -2, दै लेख

सुखेिले िोके बिोस्जि
सुखेिले िोके बिोस्जि

िजबहादुि
लालबहादुि
सभिबहादुि

खसिसिा

स्जपला प्रशासन कायाालय,
स्जपला प्रशासन कायाालय,

पसे

बलबहादुि/

सुखेिले िोके बिोस्जि
सुखेिले िोके बिोस्जि

जिानससं ह

िनसिी

स्जपला प्रशासन कायाालय,
स्जपला प्रशासन कायाालय,

जसविि

काली

ससफारिश कायाालय

स्जपला प्रशासन कायाालय,
सुखेिले िोके बिोस्जि
स्जपला प्रशासन कायाालय,
सुखेिले िोके बिोस्जि
स्जपला प्रशासन कायाालय,
सुखेिले िोके बिोस्जि

बैकस्पपक उम्िेदिािहरु :
क्र.सं .

िोल नं.

उम्िेदिािको नाि

ठे िाना

बाबु/आिा

बाजे

१

330445

सलला रिजाल

भैिीकासलकाथुि -3, दै लेख

विष्णुप्रसाद / फत्तकला

नयााँिाि

२

330505

सददक्षा सबष्ट

बािबददाया -9, बददाया

कणाबहादुि / सन्िकली

जयबहादुि

अस्थायी उम्िेदिाि :
क्र.सं .

िोल नं.

1

330468

विष्णु िाया कठायि

विििहादुि

परििल

2

330068

कपपना बस्नेि

िािबहादुि

शेिबहादुि

3

330280

पुजा थापा

विष्णुकुिाि

खेििाज

( भिि खिे ल )
कम््युटि अपिे टि

उम्िेदिािको नाि

बाबु

( भिि खनाल )
शाखा असधकृि

बाजे

( उिेशकुिाि पोखिे ल )
केन्रीय प्रसिसनधी

( पूणि
ा ान श्रे ष्ठ )
सन.कायाालय प्रिुख
यालय

लोक सेवा आयोग

सुर्खेत कायाा लय, वीरे न्द्रनगर
फोनः 083-520106 525506, फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np

ससफारिश सम्बन्धी सूचना

सूचना नं. 116/०७5-७6,

सिसि २०७5/06/25

यस कायाालयको वि.नं. १४373/०७४-७५(िवहला), नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न. सिूह, चौथो िह, अ.न.िी. पदसं ख्या
1(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि 15(पन्र) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक
योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले एकिुष्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको
िोजाईको प्राथसिकिाका आधाििा सनयुस्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ,

साथै दे हायको बैकस्पपक सू ची

कायि हुन आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ ।
ससफारिश उम्िेदिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

उम्िेदिािको नाि ि ठे िाना

१

330070

कपपना भण्डािी,

बाबु/आिा

बाजे

खिेन्रप्रसाद/
दे िकुिािी

िं िलसेन -3, अछाि

कृष्णिाज

ससफारिश कायाालय
स्जपला प्रशासन कायाालय,
बददायाले िोके बिोस्जि

बैकस्पपक उम्िेदिाि :
क्र.सं .

िोल नं.

१

330445

( भिि खिे ल )

कम््युटि अपिे टि

उम्िेदिािको नाि
सलला रिजाल

ठे िाना
भैिीकासलकाथुि -3, दै लेख

( भिि खनाल )
शाखा असधकृि

बाबु/आिा
विष्णुप्रसाद / फत्तकला

( उिेशकुिाि पोखिे ल )
केन्रीय प्रसिसनधी

बाजे
नयााँिाि

( पूणि
ा ान श्रे ष्ठ )
सन.कायाालय प्रिुख
यालय

लोक सेवा आयोग

सुर्खेत कायाा लय, वीरे न्द्रनगर
फोनः 083-520106 525506, फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np

ससफारिश सम्बन्धी सूचना

सूचना नं. 117/०७5-७6,

सिसि २०७5/06/25

यस कायाालयको वि.नं. १४374/०७४-७५(आ.ज.), नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न. सिूह, चौथो िह, अ.न.िी. पदसं ख्या
1(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि 5(पााँच) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक
योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले एकिुष्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको
िोजाईको प्राथसिकिाका आधाििा सनयुस्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ,

साथै दे हायको बैकस्पपक सू ची

कायि हुन आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ ।
ससफारिश उम्िेदिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

उम्िेदिािको नाि ि ठे िाना

१

330107

बाबु/आिा

खेि कुिािी थारु,

जिुना /

ििनाहा -6, बददाया

िजिानी

बाजे

ससफारिश कायाालय
स्जपला प्रशासन कायाालय,

जोखन

बददायाले िोके बिोस्जि

बैकस्पपक उम्िेदिाि :
क्र.सं .

िोल नं.

१

330356

( भिि खिे ल )

कम््युटि अपिे टि

उम्िेदिािको नाि
िििा सलािी ििि

( भिि खनाल )
शाखा असधकृि

ठे िाना

बाबु/आिा

नौिूले -5, दै लेख

वटकािाि / अिृिा

( उिेशकुिाि पोखिे ल )
केन्रीय प्रसिसनधी

बाजे
भिे

( पूणि
ा ान श्रे ष्ठ )
सन.कायाालय प्रिुख
यालय

लोक सेवा आयोग

सुर्खेत कायाा लय, वीरे न्द्रनगर
फोनः 083-520106 525506, फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np

ससफारिश सम्बन्धी सूचना

सूचना नं. 118/०७5-७6,

सिसि २०७5/06/25

यस कायाालयको वि.नं. १४375/०७४-७५(िधेशी), नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न. सिूह, चौथो िह, अ.न.िी. पदसं ख्या
1(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि 3(िीन) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक
योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले एकिुष्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको
िोजाईको प्राथसिकिाका आधाििा सनयुस्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ,

साथै दे हायको बैकस्पपक सू ची

कायि हुन आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ ।
ससफारिश उम्िेदिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

उम्िेदिािको नाि ि ठे िाना

१

330159

जानकी खािुन,

दुपलु -१0, दै लेख

बाबु/आिा
करिि /

बाजे

स्जपला प्रशासन कायाालय,

नन्या

ससलिन

ससफारिश िरिएको कायाालय
बददायाले िोके बिोस्जि

बैकस्पपक उम्िेदिाि :
क्र.सं .

िोल नं.

१

330496

( भिि खिे ल )
कम््युटि अपिे टि

उम्िेदिािको नाि
श्वेिा कुिािी चौधिी

( भिि खनाल )
शाखा असधकृि

ठे िाना

बाबु/आिा

ििौली -1, िहोत्तिी

बैजनाथ/सििादे िी

( उिेशकुिाि पोखिे ल )
केन्रीय प्रसिसनधी

बाजे
िृज ु

( पूणि
ा ान श्रे ष्ठ )
सन.कायाालय प्रिुख
यालय

लोक सेवा आयोग

सुर्खेत कायाा लय, वीरे न्द्रनगर
फोनः 083-520106 525506, फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np

ससफारिश सम्बन्धी सूचना

सूचना नं. 119/०७5-७6,

सिसि २०७5/06/25

यस कायाालयको वि.नं. १४376/०७४-७५(वप.क्षे.), नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न. सिूह, चौथो िह, अ.न.िी. पदसं ख्या 1(एक)
का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि 5(पााँच) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक योग्यिाको
प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले एकिुष्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको िोजाईको
प्राथसिकिाका आधाििा सनयुस्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ,

साथै दे हायको बैकस्पपक सूची कायि हुन

आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ ।
ससफारिश उम्िेदिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

उम्िेदिािको नाि ि ठे िाना

१

330629

हेिलिा कुिािी बुढा,

भैिबस्थान -9, अछाि

बाबु/आिा
कृपािाि /
साउनीदे िी

बाजे

ससफारिश िरिएको कायाालय
स्जपला प्रशासन कायाालय,

धना

बददायाले िोके बिोस्जि

बैकस्पपक उम्िेदिाि :
क्र.सं .

िोल नं.

१

330468

( भिि खिे ल )
कम््युटि अपिे टि

उम्िेदिािको नाि
विष्णु िाया कठायि

( भिि खनाल )
शाखा असधकृि

ठे िाना

बाबु/आिा

चन्दननाथ -7, जुम्ला

विििहादुि/िासधका

( उिेशकुिाि पोखिे ल )
केन्रीय प्रसिसनधी

बाजे
परििल

( पूणि
ा ान श्रे ष्ठ )
सन.कायाालय प्रिुख
यालय

लोक सेवा आयोग

सुर्खेत कायाा लय, वीरे न्द्रनगर
फोनः 083-520106 525506, फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np

सूचना नं. 120/०७5-७6,

सिसि २०७5/06/25

ससफारिश भएका उम्िेदिािहरुको एकिुष्ट योग्यिाक्रि सूची
यस कायाालयको सनम्न विज्ञापन नम्ििका नेपाल स्िास््य सेिा, प.हे.न सिूह, चौथो िह, अ.न.िी. पदसं ख्या 11(एघाि) िा
ससफारिश भएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त ििे को कुल अङ्कको आधाििा कायि हुने खुला/सिािेशी सिूहको एकिुष्ट योग्यिाक्रि
सिसि २०७5/06/25 को सनणायानुसाि सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि प्रकाशन िरिएको छ ।
यो.क्र.
नं.

िोल नं.

उम्िेदिािको नािथि

विज्ञापन नं.

(074-75)

वकससि

ससफारिश भएको कायाालय

१

330309

बबबता अबिकारी

14372

खुला

स्जपला प्रशासन कायाालय, सुखेिले िोके बिोस्जि

2

330408

राम कुमारी बयलकोटी

14372

खुला

स्जपला प्रशासन कायाालय, सुखेिले िोके बिोस्जि

3

330283

पुबणि मा बब.सी.

14372

खुला

स्जपला प्रशासन कायाालय, सुखेिले िोके बिोस्जि

4

330001

खिममाया ओली

14372

खुला

स्जपला प्रशासन कायाालय, सुखेिले िोके बिोस्जि

5

330520

सबमक्षा शाही

14372

खुला

स्जपला प्रशासन कायाालय, सुखेिले िोके बिोस्जि

6

330106

िुस्बु कुमारी बरै

14372

खुला

स्जपला प्रशासन कायाालय, सुखेिले िोके बिोस्जि

7

330029

आशा गु रुङ्ग

14372

खुला

स्जपला प्रशासन कायाालय, सुखेिले िोके बिोस्जि

8

330070

कल्पना भण्डारी

14373

िवहला

स्जपला प्रशासन कायाालय, बददायाले िोके बिोस्जि

9

330629

हे मलता कुमारी बु ढा

14376

वप.क्षे.

स्जपला प्रशासन कायाालय, बददायाले िोके बिोस्जि

10

330159

जानकी िातु न

14375

िधे शी

स्जपला प्रशासन कायाालय, बददायाले िोके बिोस्जि

11

330107

िेम कुमारी थारु

14374

आ.ज.

स्जपला प्रशासन कायाालय, बददायाले िोके बिोस्जि

नोट :१. उपलेस्खि विज्ञापनहरुिा सलस्खि पिीक्षाबाट अन्ििाािााको लासि छनौट भई अन्ििाािाािा सस्म्िसलि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त

ििे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्न्धि उम्िेदिािहरुले यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ ददनपसछ अको ७ ददनसम्ि आयोिको
Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन ा सवकने व्यहोिा सिेि जानकािी ििाइन्छ ।

२. अस्थायी सनयुस्िको लासि बैकस्पपक उम्िेदिािलाई पवहलो प्राथसिकिा हुनेछ ।

३. ससफारिश भएका उम्िेदिािहरुलाई सिसि २०७५/6/28 ििे ददनको 1:00 बजेपसछ ससफारिश पत्र ददइनेछ ।

( भिि खिे ल )
कम््युटि अपिे टि

( भिि खनाल )
शाखा असधकृि

( उिेशकुिाि पोखिे ल )
केन्रीय प्रसिसनधी

( पूणि
ा ान श्रे ष्ठ )
सन.कायाालय प्रिुख
यालय

