
 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

ससफारिश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 122/०७५-७६,   सिसि २०७५/0६/26 

 

यस कायाालयको वि.नं. १४378/०७४-७५(खलुा), नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ इन्सपेक्शन सिूह, चौथो िह, अ.हे.ि. पदसंख्या 
5(पााँच) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि ८(आठ) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक 
योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले एकिषु्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको 
िोजाईको प्राथसिकिाका आधाििा सनयसु्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ, साथै बैकस्ल्पक सूची ि स्िास््य 
सेिा ऐन, २०५३ को दफा १३ अनसुाि अस्थायी सनयसु्िको प्रयोजनाथा िपससल बिोस्जि कायि हनु आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि 
सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
ससफारिश योग्यिाक्रि : 

क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे ससफारिश कायाालय 

१ 330166 
नहकुल स्ज.सी., 
िटेला -8, सखेुि 

पदिबहादिु/ 
नैनसिा 

धनविि 
स्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
सखेुिले िोके बिोस्जि 

2 330048 
केशिप्रसाद शिाा, 
िीिेन्रनिि -1, सखेुि 

कौस्शककुिाि/ 
वटकादेिी 

िहानन्द 
स्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
सखेुिले िोके बिोस्जि 

3 330031 
किल खड्का, 
ससम्िा -8, सखेुि 

ित्नबहादिु/ 
िोिा 

स्खिबहादिु 
स्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
सखेुिले िोके बिोस्जि 

4 330065 
िणेशबहादिु डााँङी, 
िैनिडा -3, सखेुि 

िोिे / 
चम्फी 

किविि 
स्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
सखेुिले िोके बिोस्जि 

5 330054 
खिने्रप्रसाद शिाा, 
नािायण -3, दैलेख 

चन्रिणी/ 
कृष्णाकुिािी 

िोिे 
स्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
बर्दायाले िोके बिोस्जि 

 

बैकस्ल्पक योग्यिाक्रि : 
क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ 3300364 सरििा के.सी. नािायण -6, दैलेख हिीबहादिु/पाबािी अम्बिबहादिु 

 

अस्थायी उम्िेदिाि : 
क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि  बाब ु बाजे 
1 330019 आशािाि आचाया पदिलाल विष्णपु्रसाद 

2 330324 लीला कुिाँि खड्कबहादिु धिुालाल 
3 330189 पषु्किबहादिु खड्का जयबहादिु खड्कबहादिु 
4 330318 लक्ष्िी भट्टिाई निहरि प्रिेप्रसाद 

 
 

 
( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( उिेशकुिाि पोखिेल ) 
केन्रीय प्रसिसनधी 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 



 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

ससफारिश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 123/०७5-७6,   सिसि २०७5/06/२6 

 
 
 
 

यस कायाालयको वि.नं. १४379/०७४-७५(िवहला), नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ इन्सपेक्शन सिूह, चौथो िह, अ.हे.ि. 
पदसंख्या 1(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि 5(पााँच) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि 
शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले एकिषु्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको 
िोजाईको प्राथसिकिाका आधाििा सनयसु्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ,  साथै देहायको बैकस्ल्पक सूची 
कायि हनु आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

ससफारिश योग्यिाक्रि : 
क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे ससफारिश कायाालय 

१ 330124 
सिथाा कुिािी रिजाल, 
नािायण -3, दैलेख 

दिुाा प्रसाद/ 

जैकला 
पनु्य प्रसाद 

स्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
बर्दायाले िोके बिोस्जि 

 
बैकस्ल्पक योग्यिाक्रि : 

क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ 3300364 सरििा के.सी. नािायण -6, दैलेख हिीबहादिु/पाबािी अम्बिबहादिु 

 

  

( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( उिेशकुिाि पोखिेल ) 
केन्रीय प्रसिसनधी 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 



 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

ससफारिश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 124/०७5-७6,   सिसि २०७5/06/26 

 
 
 
 

यस कायाालयको वि.नं. १४380/०७४-७५(आ.ज.), नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ इन्सपेक्शन सिूह, चौथो िह, अ.हे.ि. पदसंख्या 
1(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि ३(िीन) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक 
योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले एकिषु्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको 
िोजाईको प्राथसिकिाका आधाििा सनयसु्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ,  साथै देहायको बैकस्ल्पक सूची 
कायि हनु आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

ससफारिश योग्यिाक्रि : 
क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे ससफारिश कायाालय 

१ 330208 
वफिोज कुिाि थारु, 
िाजापिु -8, बर्दाया 

िन्नु / िदुी नकरु 
स्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
बर्दायाले िोके बिोस्जि 

 
बैकस्ल्पक योग्यिाक्रि : 

क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ 330281 िाज कुिािी चौधिी िेरुिा -5, बर्दाया शंकि / भििकुिािी स्खिलाल 

 
 
 

  
( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( उिेशकुिाि पोखिेल ) 
केन्रीय प्रसिसनधी 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 



 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

ससफारिश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 125/०७5-७6,   सिसि २०७5/06/26 

 
 
 
 

यस कायाालयको वि.नं. १४381/०७४-७५(िधेशी), नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ इन्सपेक्शन सिूह, चौथो िह, अ.हे.ि. पदसंख्या 
1(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि 4(चाि) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक 
योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले एकिषु्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको 
िोजाईको प्राथसिकिाका आधाििा सनयसु्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ,  साथै देहायको बैकस्ल्पक सूची 
कायि हनु आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

ससफारिश योग्यिाक्रि : 
क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे ससफारिश िरिएको कायाालय 

१ 330145 
र्दसलप दास, 
बसननीया -7, धनषुा 

िेचना/असिििी देिी िखन 
स्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
बर्दायाले िोके बिोस्जि 

 
बैकस्ल्पक योग्यिाक्रि : 

क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ 330042 कृष्ण कान्ि शिाा नेपालिञ्ज -20, बााँके िािअसभलास/दाउ बााँके विहािी 

 
 

  

( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( उिेशकुिाि पोखिेल ) 
केन्रीय प्रसिसनधी 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 



 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

ससफारिश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 126/०७5-७6,   सिसि २०७5/06/26 

 
 
 
 

यस कायाालयको वि.नं. १४382/०७४-७५(दसलि), नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ इन्सपेक्शन सिूह, चौथो िह, अ.हे.ि. पदसंख्या 
1(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्स्थि 5(पााँच) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक 
योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले एकिषु्ट योग्यिाक्रि ि सनजहरुको 
िोजाईको प्राथसिकिाका आधाििा सनयसु्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ,  साथै देहायको बैकस्ल्पक सूची 
कायि हनु आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

ससफारिश योग्यिाक्रि : 
क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे ससफारिश िरिएको कायाालय 

१ 330138 
र्दपक नपेाली, 
िधिुन -7, बर्दाया 

सम्सेि / िसु्ल्स िोिे 
स्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
बर्दायाले िोके बिोस्जि 

 
बैकस्ल्पक उम्िेदिाि : 

क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ 330238 भपेुन्र सोनी रुि -1, दैलेख जया / सडला चन्रविि 

 
 

  

( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( उिेशकुिाि पोखिेल ) 
केन्रीय प्रसिसनधी 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 



 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

सूचना नं. 127/०७5-७6,   सिसि २०७5/06/2६ 
 

ससफारिश भएका उम्िेदिािहरुको एकिषु्ट योग्यिाक्रि सूची  

 

यस कायाालयको सनम्न विज्ञापन नम्ििका नेपाल स्िास््य सेिा, हेल्थ इन्सपेक्शन सिूह, चौथो िह, अ.हे.ि. पदसंख्या 9(नौ) 
िा ससफारिश भएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त ििेको कुल अङ्कको आधाििा कायि हनुे खलुा/सिािेशी सिूहको एकिषु्ट योग्यिाक्रि  
सिसि २०७5/06/2६ को सनणायानसुाि सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि प्रकाशन िरिएको छ ।  

 

यो.क्र.नं. िोल नं. उम्िेदिािको नािथि 
विज्ञापन नं. 
(074-75) वकससि ससफारिश भएको कायाालय 

१ 330166 नहकुल स्ज.सी. 14378 खलुा स्जल्ला प्रशासन कायाालय, सखेुिले िोके बिोस्जि 
2 330048 केशिप्रसाद शिाा 14378 खलुा स्जल्ला प्रशासन कायाालय, सखेुिले िोके बिोस्जि 
3 330031 किल खड्का 14378 खलुा स्जल्ला प्रशासन कायाालय, सखेुिले िोके बिोस्जि 
4 330065 िणेशबहादिु डााँङी 14378 खलुा स्जल्ला प्रशासन कायाालय, सखेुिले िोके बिोस्जि 
5 330054 खिेन्रप्रसाद शिाा 14378 खलुा स्जल्ला प्रशासन कायाालय, बर्दायाले िोके बिोस्जि 
6 330124 सिथाा कुिािी रिजाल 14379 िवहला स्जल्ला प्रशासन कायाालय, बर्दायाले िोके बिोस्जि 

7 330138 र्दपक नेपाली 14382 दसलि स्जल्ला प्रशासन कायाालय, बर्दायाले िोके बिोस्जि 
8 330145 र्दसलप दास 14381 िधेशी स्जल्ला प्रशासन कायाालय, बर्दायाले िोके बिोस्जि 
9 330208 वफिोज कुिाि थारु 14380 आ.ज. स्जल्ला प्रशासन कायाालय, बर्दायाले िोके बिोस्जि 

 
नोट :- 

१. उल्लेस्खि विज्ञापनहरुिा सलस्खि पिीक्षाबाट अन्ििाािााको लासि छनौट भई अन्ििाािाािा सस्म्िसलि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त 
ििेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्न्धि उम्िेदिािहरुले यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ र्दनपसछ अको ७ र्दनसम्ि आयोिको 
Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोिा सिेि जानकािी ििाइन्छ । 

२. अस्थायी सनयसु्िको लासि बैकस्ल्पक उम्िेदिािलाई पवहलो प्राथसिकिा हनुेछ ।  
३.  ससफारिश भएका उम्िेदिािहरुलाई सिसि २०७५/6/28 ििे र्दनको 1:00 बजेपसछ ससफारिश पत्र र्दइनेछ । 

 

( भिि खिेल ) 
कम््यटुि अपिेटि 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( उिेशकुिाि पोखिेल ) 
केन्रीय प्रसिसनधी 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

