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सिफारिश िम्बन्धी िचुना 

िूचना नं. २०४/०७४-७५   सिसि २०७४/१०/०४ 
 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४३२९/०७३-७४ (खलुा), नेपाल आसथिक योजना िथा िथ्याङ्क िेिा, िथ्याङ्क ििूह, 
िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, िपुरििेक्षक/िथ्याङ्क िहायक पर्दिंख्या १(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाििा 
उपस्थथि ६(छ) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाि ि शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा 
सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि अनिुाि थथायी सनयसु्िका लासि 
सनम्न कायािलयिा सिफारिश िरिएको छ । िाथै बैकस्पपक िूची ि सनजाििी िेिा ऐन, २०४९ को र्दफा ११ अनिुाि 
अथथायी सनयसु्िको प्रयोजनाथि िपसिल बिोस्जि िूची कायि हनु आएको यहयहोिा िम्बस्न्धि िबैको जानकािीका 
लासि यो िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
सिफारिश उम्िेर्दिाि : 
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे सिफारिश कायािलय 

१ ३३००२४ 
किला नाथ , 
र्दशिथचन्र्द -६, बैिडी 

कृष्णनाथ/ 
सबििा 

प्रिेनाथ 
स्जपला थिाथथ्य 
कायािलय, जमु्ला 

 

बैकस्पपक उम्िेर्दिाि : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि  ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ ३३००५४ दर्दनेश खड्का भेिीिंिा -११,िखेुि नहकुल/नैना ििे 

 

अथथायी उम्िेर्दिाि : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि  बाब ु बाजे 
१ ३३००३० खिेन्र काकी कास्शसिंह कृपासिंह 

२ ३३००५० सिलक पाल वििबहार्दिु जयबहार्दिु 

३ ३३०००७ अरुणसभि ुउपाध्याय िपुिीिाि सभिलाल 

४ ३३००१९ किल चपाई खिेन्रप्रिार्द जयलाल 

 
 

 

 

 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय ननरे्दशनालय, सुरे्खत  

( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

 

( पूणििान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 
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सिफारिश िम्बन्धी िचुना 

िूचना नं. २०५/०७४-७५   सिसि २०७४/१०/०४ 
 
 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४३३०/०७३-७४ (िवहला), नेपाल आसथिक योजना िथा िथ्याङ्क िेिा, िथ्याङ्क ििूह, 
िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, िपुरििेक्षक/िथ्याङ्क िहायक पर्दिंख्या १(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाििा 
उपस्थथि ४ (चाि) जना उम्िेर्दिािहरु िध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाि ि शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका 
आधाििा सनम्न ििोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि अनिुाि सनयसु्िका 
लासि सनम्न कायािलयिा सिफारिश िरिएको यहयहोिा िम्बस्न्धि िबैको जानकािीका लासि यो िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

सिफारिश उम्िेर्दिाि : 
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे सिफारिश कायािलय 

१ ३३०१५७ 
िीिा िापकोटा, 
िधिुन -५, बदर्दिया 

शोभाकि/ 
िाधा 

ऋवििाि 
स्जपला थिाथथ्य कायािलय, 
ििु ु

 

 
बैकस्पपक उम्िेर्दिाि : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि  ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ ३३०१२६ लक्ष्िी विष्ट कोहलपिु -११,बााँके शंकििाज/चन्रकला हतु्तिाज 

 

 

 

 

 

 

  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय ननरे्दशनालय, सुरे्खत  

( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

 

( पूणििान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 
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सिफारिश िम्बन्धी िचुना 

िूचना नं. २०६/०७४-७५   सिसि २०७४/१०/०४ 
 
 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४३३१/०७३-७४ (िधेशी), नेपाल आसथिक योजना िथा िथ्याङ्क िेिा, िथ्याङ्क ििूह, 
िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, िपुरििेक्षक/िथ्याङ्क िहायक पर्दिंख्या १(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाििा 
उपस्थथि ७ (िाि) जना उम्िेर्दिािहरु िध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाि ि शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका 
आधाििा सनम्न ििोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि अनिुाि सनयसु्िका 
लासि सनम्न कायािलयिा सिफारिश िरिएको यहयहोिा िम्बस्न्धि िबैको जानकािीका लासि यो िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

सिफारिश उम्िेर्दिाि : 
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे सिफारिश कायािलय 

१ ३३००८५ 
प्रिोर्दकुिाि िण्डल, 
धबौली -८, धनिुा 

ििैुि/ 
स्शिकुिािी 

पलुवकि 
स्जपला थिाथथ्य कायािलय, 
कालीकोट 

 

 
बैकस्पपक उम्िेर्दिाि : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि  ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ ३३०१०६ िहेश्वि बिई बटुिल -१८,रुपन्रे्दही श्रीिाि/केलाशी काशी 

 

 

 

  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय ननरे्दशनालय, सुरे्खत  

( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

 

( पूणििान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 
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सिफारिश उम्िेर्दिािहरुको एकिषु्ट योग्यिाक्रि िचुी 
िूचना नं. २०७/०७४-७५   सिसि २०७४/१०/०४ 

 
 

यि सनरे्दशनालयको सनम्न विज्ञापन नम्ििका नेपाल आसथिक योजना िथा िथ्याङ्क िेिा, िथ्याङ्क ििूह, िा.प.अनं. प्रथि शे्रणी, 
िपुरििेक्षक/िथ्याङ्क िहायक पर्दको सनयसु्िका लासि सिफारिश भएका उम्िेर्दिािहरुले प्राप्त ििेको कुल अङ्कको आधाििा 
कायि हनुे खलुा/ििािेशी ििूहको एकिषु्ट योग्यिाक्रि सिसि २०७४/१०/०४ को सनणियानिुाि िम्बस्न्धि िबैको 
जानकािीका लासि प्रकाशन िरिएको छ ।  
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि 
सिफारिश वि.नं. 
०७३-७४ 

वकसिि सिफारिश भएको कायािलय 

१ ३३००२४ किला नाथ १४३२९ खलुा स्जपला थिाथथ्य कायािलय, जमु्ला 

२ ३३००८५ प्रिोर्दकुिाि िण्डल १४३३१ िधेशी स्जपला थिाथथ्य कायािलय, कालीकोट 

३ ३३०१५७ िीिा िापकोटा १४३३० िवहला स्जपला थिाथथ्य कायािलय, ििु ु

रष्टयहय : 
१. िासथ उपलेस्खि विज्ञापनको अन्िििािाििा िस्म्िसलि उम्िेर्दिािहरुले प्राप्त ििेको कूल प्राप्ताङ्क िम्बस्न्धि उम्िेर्दिािले यो नसिजा 

प्रकाशन भएको सिसिले ७ दर्दनपसछ अको ७ दर्दनिम्ि आयोिको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user 
बाट हेनि िवकने छ । 

२. अथथायी सिफारिश िर्दाि बैकस्पपक उम्िेर्दिािलाई पवहलो प्राथसिकिा दर्दइनेछ । 
 

 

 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय ननरे्दशनालय, सरेु्खत  

( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

 

( पूणििान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

 


