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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ४३/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/०९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५६/२०७३-७४ (खल
ु ा) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ
इन्सपेक्सन समहू , चौथो तह, अ.हे.ि. ररक्त पद संख्या १५ (पन्र) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत
२४ (चौबीस) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल
योिको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको रोजाइको
प्राथवमकताक्रमको आधारमा स्थायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत
२०७४/१०/०९ मा वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
उम्िेदवािको नाि थि ि
ठे गाना

बाबु/आिाको नाि

बाजेको
नाि

सिफारिि भएको
कायाालय

यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400358

प्रकाश बोहिा
शैल्यसशखि-१, दाचाल
ु ा

कृष्णबहादुि/बेलििी

भुवनसिहं

सजल्ला स्वास््य कायाालय.
दाचाल
ु ा

२.

400367

प्रसदपकुिाि िहिो
गौशाला-१०, िहोत्तिी

िािगुलाि/गौिीदेवी

डोसि

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

३.

400385

सबक्रिसिहं धािी
भगविी-६, दाचाल
ु ा

गणेशसिहं /नािादेवी

िािसिहं

सजल्ला स्वास््य कायाालय.
दाचाल
ु ा

४.

400306

सनिाला पाल
सभिदत्त-१, कञ्चनपुि

के शबसि/ं इश्विीदेवी

शेिसिं

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

५.

400586

िोसहिकुिाि धानुक
भटना-१‚ बैिडी

इन्रबहादुि/धनिसिदेवी लक्षी

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

६.

400748

हेििाज भट्ट
देउलेक-८‚ बैिडी

िाजेन्रप्रिाद/सनिाला

पििानन्द

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

७.

400261

देविाज न्यौपाने
देउचन्र/िनु दादेवी
िािसशखि झाला-५,कै लाली

जगिसण

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

८.

400500

योगेन्र खडका
देवलसदव्यपुि-२, डडेल्धुिा

गंगासिहं /नन्दादेवी

बसलसिहं

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

९.

400745

सहिासिह िहिा
सबजयपिु -४‚ बैिडी

गोिखसिह/कलिादेवी उदयसिहं

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

१०.

400661

शभ
ु रा भट्ट
बेदकोट-३‚ कञ्चनपुि

टंकप्रिाद/चन्रादेवी

सजल्ला स्वास््य कायाालय.
दाचाल
ु ा

देवीप्रिाद

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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११.

400014

१२.

400625

१३.

400398

१४.

400292

१५.

400353

अम्ििबहादुि वडुवाल
बसििासलका-६, बाजुिा
सवकाि भट्ट
भीिदत्त-१७‚ कञ्चनपुि
सबिेन्रसिह िाउद
िल्लादेही-३, बैिडी
नविाज भट्ट
बेदकोट-१, कञ्चनपुि
प्रकाशचन्र जोशी
धाप-५, दाचाल
ु ा

िनबहादुि/लछीदेवी

लालसबिे

सदव्यदेव/जयन्िी

िािादत्त

पुने/गौिादेवी

दल

धिाानन्द/सहिादेवी

भानदेव

धिाानन्द/जानकीदेवी

प्रिाप

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी
सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी
सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी
सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी
सजल्ला स्वास््य कायाालय.
दाचाल
ु ा

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400101

२.

400287

३.

400254

उम्िेदवािको नाि
थि,ठे गाना

बाबु/आिाको नाि

खेिबहादुि पाल
देवलसदव्यपुि-७, डडेल्धुिा
निेन्रसिहं िहिा
धािी-८, दाचाल
ु ा
सदलबहादुि िाउँद
कुवाकोट-२, बैिडी

बाजेको नाि

लालसिह/जयन्िीदेवी

गगनसिह

दानसिहं /झुपुिीदेवी

नैनसिहं

सबिबहादुि/बेलपिी

हरिलाल

अस्थायी योग्यिाक्रि िच
ू ी
अ.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

उम्िेदवािको नाि थि

बाबक
ु ो नाि

बाजेको नाि

१.

400541

िाजेन्रप्रिाद सशवाकोटी

िािप्रिाद

षडानन्द

२.

400322

परिवेशिाज सवष्ट

के शविाज

नििाज

३.

400478

सिनबहादुि बडुवाल

सबिके िे

फसकिे

४.

400592

लक्ष्िण िाउद

गोपालसिहं

पिी

५.

400421

भुपेन्रकुिाि बोहिा

डुङिसिहं

काशी

६.

400312

पदिबहादुि चन्द

उद्धबबहादुि

बली

(मनोरथ जोशी)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोखरे ल)

नायि सब्ु बा

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।
Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ४४/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/०९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५७/२०७३-७४ (मवहला) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ
इन्सपेक्सन समहू , चौथो तह, अ.हे.ि. ररक्त पद संख्या ४ (चार) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत ९
(नौ) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको
आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको
आधारमा स्थायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/०९ मा
वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
उम्िेदवािको नाि
थि ि ठे गाना

यो.क्र. नं.

िोल नं.

बाबु/आिाको नाि

बाजेको नाि

सिफारिि भएको कायाालय

१.

400071

कुिािी िज
ृ ना िाउद
ििु ेन्रबहादुि/देवकीदेवी
शैल्यसशखि-४, दाचाल
ु ा

डम्बिबहादुि

सजल्ला स्वास््य कायाालय.
दाचाल
ु ा

२.

400507

ित्नाकुिािी भट्ट
अििगिी-२,डडेल्धिु ा

इश्विीदत्त/नारुदेवी

हका देव

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

३.

400554

िािकुिािी चौधिी
पािाभािा-९, बसदाया

िोिीलाल/लसहया

पहािी

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

४.

400340

पुजाकुिािी धािी
सडलाशैनी-६, बैिडी

िानबहादुि/उबािी

अजाुन

सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400259

२.

400243

उम्िेदवािको नाि
थि,ठे गाना
देबकी सबष्ट
भीिदत्त-२ कञ्चनपुि
सदपा िापकोटा
दिख-६,कै लाली

बाब/ु आिाको नाि

बाजेको नाि

िघुबीि/किलादेवी

जगी

कसविाज/सललादेवी

नन्दिाि

(मनोरथ जोशी)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोखरे ल)

नायि सब्ु बा

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।
Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992

nf]s ;]jf cfof]u

dxfsfnL c~rn sfof{no
dx]Gb|gu/, s~rgk'/

सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ४५/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/०९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५८/२०७३-७४ (आ.ज.) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ
इन्सपेक्सन समहू , चौथो तह, अ.हे.ि. ररक्त पद संख्या ३ (तीन) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत ७
(सात) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको
आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको
आधारमा स्थायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/०९ मा
वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400610

२.

400370

३.

400578

उम्िेदवािको नाि थि
ि ठे गाना
लालीचन्द थारु
बाँिगिी-६‚ बसदाया
प्रिोदकुिाि चौधिी
घोडाघोडी-७, कै लाली
रुपबिन्ि कठरिया
प्रिापपुि-३‚ कै लाली

बाबु/आिाको नाि

बाजेको
नाि

िोिै/लौटी

सचङ्गुवा

िािप्रिाद/िोम्लीदेवी

चन्ु नीलाल

पोटना/भुिी

गोिैटा

सिफारिि भएको कायाालय
सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी
सजल्ला स्वास््य कायाालय,
दाचाल
ु ा
सजल्ला स्वास््य कायाालय,
बैिडी

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल नं.

१.

400153

उम्िेदवािको नाि थि
ि ठे गाना
चन्ु िा थारु
पािाभािा-५,बसदाया

बाबु/आिाको नाि
सबपिा/िािदुलािी

बाजेको नाि
िखाली

(मनोरथ जोशी)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोखरे ल)

नायि सब्ु बा

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ४६/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/०९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५९/२०७३-७४ (मधेसी) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ
इन्सपेक्सन समहू , चौथो तह, अ.हे.ि. ररक्त पद संख्या २ (दईु ) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत ६
(छ) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको
आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको
आधारमा स्थायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/०९ मा
वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400368

२.

400342

उम्िेदवािको नाि
थि ि ठे गाना
प्रभुप्रिाद पसं डि
िलगं वा-५, िलााही
परुु षोत्ति ि्डल
झसटयाही-१, धनषु ा

बाजेको
नाि

सिफारिि भएको कायाालय

िािलखन/झरियादेवी

भाईलाल

सजल्ला स्वास््य कायाालय, बैिडी

िाजगीि/शोभादेवी

सभखु

सजल्ला स्वास््य कायाालय, बैिडी

बाबु/आिाको नाि

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल नं.

१.

400572

उम्िेदवािको नाि थि
िािाकान्ि दाि ित्िा
इनवाासििा-६‚ बािा

बाबु/आिाको नाि
शंकिदाि/िोहिपसि

बाजेको नाि
िािदयाल

(मनोरथ जोशी)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोखरे ल)

नायि सब्ु बा

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ४७/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/०९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१६०/२०७३-७४ (दवलत) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ
इन्सपेक्सन समहू , चौथो तह, अ.हे.ि. ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत ४
(चार) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको
आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको
आधारमा स्थायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/०९ मा
वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400222

उम्िेदवािको नाि
थि ि ठे गाना
िपेश्वि दाि
सिक्रौन-३, सििहा

बाजेको
नाि

बाबु/आिाको नाि
सबल्टु/देविनु ैिदेवी

िुनि

सिफारिि भएको कायाालय
सजल्ला स्वास््य कायाालय. दाचाल
ु ा

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400572

उम्िेदवािको नाि थि
िािाकान्ि दाि ित्िा
इनवाासििा-६‚ बािा

बाब/ु आिाको नाि
शक
ं िदाि/िोहिपसि

बाजेको नाि
िािदयाल

(मनोरथ जोशी)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोखरे ल)

नायि सब्ु बा

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ४८/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/०९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१६१/२०७३-७४ (वप.क्षे.) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ
इन्सपेक्सन समहू , चौथो तह, अ.हे.ि. ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवस्थत ४
(चार) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योिको
आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजको रोजाइको प्राथवमकताक्रमको
आधारमा स्थायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/०९ मा
वनर्ाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400345

उम्िेदवािको नाि
थि ि ठे गाना

बाजेको
नाि

सिफारिि भएको कायाालय

काशीिाि

सजल्ला स्वास््य कायाालय, बैिडी

बाबु/आिाको नाि

पुष्पिाज जोशी
सिद्धिाज/िन्ििादेवी
देउलीकोट-६, बझाङ्ग

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल नं.

१.

400282

उम्िेदवािको नाि थि
ि ठे गाना
नििाज हिाल
िाप्पाटा-७, बाजुिा

बाबु/आिाको नाि
धनरुप/जयपुिा

बाजेको नाि
जयलाल

(मनोरथ जोशी)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोखरे ल)

नायि सब्ु बा

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना न. ४९/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/०९
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१५६/२०७३-७४ (खल
ु ा), १६१५७/२०७३-७४ (मवहला),
१६१५८/२०७३-७४ (आ.ज.), १६१५९/२०७३-७४(मधेशी),१६१६०/२०७३-७४ (दवलत) र १६१६१/२०७३७४ (वप.क्षे.) अनसु ार नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ इन्सपेक्सन समहू , चौथो तह, अ.हे.ि. माि पद सख्ं या २६
(छब्बीस) मा स्थायी वनयवु क्तका लावि वसफाररस िररएका तपवसलका उम्मेदिारहरुले प्रात िरे को कुल अङ्कको
आधारमा देहाय बमोवजमको एकमष्ु ट योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७४/१०/०९ को वनर्ायानसु ार
सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
एकिुष्ट योग्यिाक्रि िच
ू ी
एकिुष्ट
यो.क्र.न.ं

िोल नं.

१.

उम्िेदवािको नाि थि

सिफारिि सवज्ञापन नं.

ििूह (सकसिि)

400358

प्रकाश बोहिा

खुल्ला

२.

400367

प्रसदपकुिाि िहिो

३.

400385

सबक्रिसिहं धािी

४.

400306

सनिाला पाल

५.

400586

िोसहिकुिाि धानुक

६.

400748

हेििाज भट्ट

७.

400261

देविाज न्यौपाने

८.

400500

योगेन्र खडका

९.

400745

सहिासिह िहिा

१०.

400661

शुभरा भट्ट

११.

400014

अम्ििबहादुि वडुवाल

१२.

400625

सवकाि भट्ट

१३.

400398

सबिेन्रसिह िाउद

१४.

400292

नविाज भट्ट

१५.

400353

प्रकाशचन्र जोशी

१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४
१६१५६/२०७३-७४

खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
खल्ु ला
खल्ु ला
खल्ु ला
खुल्ला

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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एकिुष्ट
यो.क्र.न.ं

िोल नं.

१६.

उम्िेदवािको नाि थि

सिफारिि सवज्ञापन नं.

ििूह (सकसिि)

400610

लालीचन्द थारु

आ.ज.

१७.

400071

कुिािी िज
ृ ना िाउद

१८.

400345

पुष्पिाज जोशी

१९.

400507

ित्नाकुिािी भट्ट

२०.

400370

प्रिोदकुिाि चौधिी

२१.

400554

िािकुिािी चौधिी

२२.

400578

रुपबिन्ि कठरिया

२३.

400222

िपेश्वि दाि

२४.

400340

पज
ु ाकुिािी धािी

२५.

400368

प्रभप्रु िाद पसं डि

२६.

400342

पुरुषोत्ति ि्डल

१६१५८/२०७३-७४
१६१५७/२०७३-७४
१६१६१/२०७३-७४
१६१५७/२०७३-७४
१६१५८/२०७३-७४
१६१५७/२०७३-७४
१६१५८/२०७३-७४
१६१६०/२०७३-७४
१६१५७/२०७३-७४
१६१५९/२०७३-७४
१६१५९/२०७३-७४

िसहला
सप.क्षे.
िसहला
आ.ज.
िसहला
आ.ज.
दसलि
िसहला
िधेिी
िधेिी

(मनोरथ जोशी)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोखरे ल)

नायि सब्ु बा

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992

