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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं. :- २८/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :-२०७६/०९/१४    
यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५३६२/०७५-७६ (खुला) अनुसार नेपाल शासन सेवा, सामा य 

शासन समूह, चौथो तह (अ ा.), सहायक पदको माग पद सं या १९ (उ ाईस) का ला ग म त २०७६/०९/०६ देिख 
२०७६/०९/१३ गतेस म लइएको अ तवातामा उपि थत उमेदवार सं या ३० (तीस) को लिखत पर ाको ा  ता , क युटर 
सीप पर णको ा ा  र अ तवाताको औषत अ  समेतको कूल योगबाट देहाय बमोिजम यो यता म कायम हुन आएकोले 
नजह को रोजाइको ाथ मकता म बमोिजम यस कायालयको म त २०७६/०९/१४ को नणयानुसार थायी नयुि का ला ग 
न न कायालयमा सफा रस ग रएको छ । साथै तपिशल बमोिजमको वैकि पक एवं अ थायी यो यता म सूची कायम हुन 
आएकोले स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ । 

सफा रस यो यता म सूची 
 
 

यो. .

नं. 
रोल नं. उमेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाब÷ुआमाको नाम बाजेको नाम सफा रस भएको 

कायालय  
१ ७३०८४० वरे  बोहरा 

च.ना.न.पा.-८, जु ला 
ह रकृ ण/ह रकला िशवच  तातोपानी गाउँपा लका, 

जु ला 
२ ७३१११० असल रोकाया 

छाँयानाथ रारा न.पा.-१३, मुग ु

बाच ुलंाल/नानी मनसुर पातारासी गाउँपा लका, 
जु ला 

३ ७३०७५० च द   हमाल 

च.ना.न.पा.-१०, जु ला 
जान कद / सतलादेवी मानद  हमा गाउँपा लका, 

जु ला 
४ ७३००२९ टेक बहादुर कठायत 

पातारासी गा.पा.-६, जु ला 
दल/ल मी जयबहादुर खाँडाच  नगरपा लका, 

का लकोट 

५ ७३१०९८ वरे  बहादुर शाह  

शुभका लका गा.पा.-८, का लकोट 

रत/ुजमा नरबहादुर शुभका लका 
गाउँपा लका, का लकोट 

६ ७३०५८७ खेमराज  हमाल 

च.ना.न.पा.-१, जु ला 
नयालाल/न ददेवी ह रन द ख याड गाउँपा लका, 

मुग ु
७ ७३००१६ यो त पंकज  ड.सी. 

कुमाख गा.पा.-७, स यान 

नारायणबहादुर/पातल  बहादुर खाँडाच  नगरपा लका, 
का लकोट 

८ ७३००४४ राजन बुढा 
छायाँनाथरारा न.पा.-५, मुग ु

गोखबहादुर/बाँच ु   बमबहादुर मुग ुकामारोङ 
गाउँपा लका, मुग ु

९ ७३००८७ गोकुल थापा 
च.ना.न.पा.-८, जु ला 

मानबहादुर/जगादेवी काल बहादुर तलागुफा नगरपा लका, 
का लकोट 

१० ७३०८२८ भमराज रोकाया 
संजा गा.पा.-१, जु ला 

रतनबहादुर/चखु ल  क जीत तलागुफा नगरपा लका, 
का लकोट 

११ ७३०३९६ वजय भाम 

छायाँनाथरारा न.पा.-४, मुग ु

उ मबहादुर/च ु टुकला तेजबहादुर मुग ुकामारोङ 
गाउँपा लका, मुग ु

१२ ७३०९१७ व ण ु साद उपा याय 

तला गा.पा.-४, जु ला 
बालकृ ण/जस  ु तलाच  तलागुफा नगरपा लका, 

का लकोट 
१३ ७३०४२३ केशवराज  हमाल 

वीरे नगर न.पा.-११, सुखत 

च बहादुर/वालकुमार  जापती शुभका लका 
गाउँपा लका, का लकोट 
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

वैकि पक यो यता म सूची 
व.ैयो. .नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ७३१११२ वकाश आचाय 

च.ना.न.पा.-२, जु ला 
कृ णभ /जानक  कािशच  

२ ७३०८५२ क पलराज सं याल 

साि  वेणी गा.पा.-६, का लकोट 

हराच /पुि तसरा देवऋ ष 

३ ७३०७६६ दनेश ख ी 
च.ना.न.पा.-९, जु ला 

सुरबहादुर/भा गरथी साले 

४ ७३०१२० बनोद कुमार सेट  

वेदकोट न.पा.-२, क नपुर 
रामबहादुर/पदमादेवी नरबहादुर 

५ ७३०४०४ गो व द बुढा 
कनकासु दर  गा.पा.-३, जु ला 

म ाम/आउसी धनप त 

६ ७३०७३४ नराज बहादुर ब नेत 

तला गा.पा.-१, जु ला 
दलबहादुर/राईकोशा नर बर 

७ ७३०८४७ भानुभ  उपा याय 

तातोपानी गा.पा.-४, जु ला 
खडान द/सा ब ी र शरण 

८ ७३०३०१ पदम याइत 

च.ना.न.पा.-१, जु ला 
गोखबहादुर/ल मीक या गज वर 

९ ७३०४५४ प  रोकाया 
पातारासी गा.पा.-६, जु ला 

डुमे/कला बरे 

१० ७३०८६० पु षो म यौपाने 

तातोपानी गा.पा.-४, जु ला 
आद साद/ वजक या कृ णद  

 

 

१४ ७३०२४६ काश जैसी 
गुठ चौर गा.पा.-४, जु ला 

ल मीका त/ल लतादेवी ह रद  ख याड गाउँपा लका, 
मुग ु

१५ ७३११११ लोके  बहादुर बुढा 
नरह रनाथ गा.पा.-३, का लकोट 

रामबहादुर/जौकला ना मल नरह रनाथ गाउँपा लका, 
का लकोट 

१६ ७३०००४ ह र साद उपा याय 

चौकुने गा.पा.-८, सुखत 

राम साद/वालकुमार  दामोदर नरह रनाथ गाउँपा लका, 
का लकोट 

१७ ७३०८९५ ेम ख ी 
तातोपानी गा.पा.-४, जु ला 

हर बहादुर/ व णुक या र बहादुर महावै गाउँपा लका, 
का लकोट 

१८ ७३०१३७ जनक बहादुर  बुढा 
तला गा.पा.-५, जु ला 

पठे/लाल  धम सो  गाउँपा लका, मुग ु

१९ ७३०१०५ दपे  शाह  

हमा गा.पा.-७, जु ला 
िजरबहादुर/मो तसरा रणमल महावै गाउँपा लका, 

का लकोट 
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

अ थायी यो यता म सूची  
अ.यो. .नं. रोल न.ं उ मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ७३१३०६ सुयबहादुर थापा अनिजत भवानी 

२ ७३००८३ धन संह सुनार बल  देउिजते 

३ ७३०८४८ कमल भ डार  कृ णबहादुर नर  
 
नोट:- मा थ उ लेिखत व ापनको अ तरवातामा सि म लत उमेदवारले ा  गरेको कूल ा  ता  स बि धत उमेदवारले यो न तजा काशन    
   भएको म तले ७ (सात) दन पछ अक  ७ (सात) दनस म आयोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन   

   सकनेछ ।  

 

(रामकृ ण अ धकार )     (खगे  बदवा)                (नारायण साद अयाल)        

  शाखा अ धकृत       के य त न ध                              उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

 जु ला कायालय  

 
 

फोन/ या स:- ०८७-५२०००८¸ Website: www.psc.gov.np, E-mail: karnali@psc.gov.np, फेसबुक: हेलो लोक सेवा जु ला 
    

 

खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं. :- २९/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :-२०७६/०९/१४    
यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५३६३/०७५-७६ (म हला) अनुसार नेपाल शासन सेवा, सामा य 

शासन समूह, चौथो तह (अ ा.), सहायक पदको माग पद सं या ९ (नौ) का ला ग म त २०७६/०९/०६ देिख 
२०७६/०९/१३ गतेस म लइएको अ तवातामा उपि थत उमेदवार सं या ९ (नौ) को लिखत पर ाको ा  ता , क युटर 
सीप पर णको ा ा  र अ तवाताको औषत अ  समेतको कूल योगबाट देहाय बमोिजम यो यता म कायम हुन आएकोले 
नजह को रोजाइको ाथ मकता म बमोिजम यस कायालयको म त २०७६/०९/१४ को नणयानुसार थायी नयुि का ला ग 
न न कायालयमा सफा रस ग रएकोले स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ । 

सफा रस यो यता म सूची 
 
 

 
नोट:- मा थ उ लेिखत व ापनको अ तरवातामा सि म लत उमेदवारले ा  गरेको कूल ा  ता  स बि धत उमेदवारले यो न तजा काशन    
   भएको म तले ७ (सात) दन पछ अक  ७ (सात) दनस म आयोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन   

   सकनेछ ।  

 

 (रामकृ ण अ धकार )      (खगे  बदवा)                (नारायण साद अयाल)        

  शाखा अ धकृत       के य त न ध                              उपसिचव 
  

यो. .

नं. 
रोल न.ं उमेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाब÷ुआमाको नाम बाजेको 

नाम 

सफा रस भएको कायालय  

१ ७३०८३२ अि बका म ल 

च.ना.न.पा-२, जु ला 
गो व दबहादुर/ल मीदेवी मो तलाल हमा गाउँपा लका, जु ला 

२ ७३०६५१ आरती यौपान े

च दननाथ न.पा-१०, जु ला 
कृ णलाल/ल लता ीकृ ण खाँडाच  नगरपा लका, 

का लकोट 
३ ७३०४४४ जानक  महत 

च.ना.न.पा.-७, जु ला 
बलबहादुर/म  ु लालबहादुर तलागुफा नगरपा लका, 

का लकोट 
४ ७३०११० व णा कुमार  आचाय 

खाडाँच  न.पा-४, का लकोट 
जयलाल/देवीदरा मयाराम शुभका लका गाउँपा लका, 

का लकोट 
५ ७३०६७९ कमला कठायत 

तला गा.पा.-५, जु ला 
धनिजत/खु बीरा च द वर नरह रनाथ गाउँपा लका, 

का लकोट 
६ ७३१२०३ अ नता रोकाया बुढा 

संजा गा.पा.-४, जु ला 
दल/खु मेनी भि  ख याड गाउँपा लका, मुग ु

७ ७३०६८९ शारदा शाह 

च.ना.न.पा.-९, जु ला 
भ बहादुर/नारायणी मोहनजंग महावै गाउँपा लका, 

का लकोट 
८ ७३०२५७ बेदना महत 

च.ना.न.पा.-७, जु ला 
भमबहादुर/ भमदेवी हकबहादुर सो  गाउँपा लका, मुग ु

९ ७३०३१५ प बता रोकाया 
च.ना.न.पा.-६, जु ला 

गोखबहादुर/गोर कला बलबहादुर मुग ुकामारोङ गाउँपा लका, 
मुग ु
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं. :- ३०/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :-२०७६/०९/१४    
यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५३६४/०७५-७६ (आ.ज.) अनुसार नेपाल शासन सेवा, सामा य 

शासन समूह, चौथो तह (अ ा.), सहायक पदको माग पद सं या ५ (पाँच) का ला ग म त २०७६/०९/०६ देिख 
२०७६/०९/१३ गतेस म लइएको अ तवातामा उपि थत उमेदवार सं या ३ (तीन) को लिखत पर ाको ा  ता , क युटर 
सीप पर णको ा ा  र अ तवाताको औषत अ  समेतको कूल योगबाट देहाय बमोिजम यो यता म कायम हुन आएकोले 
नजह को रोजाइको ाथ मकता म बमोिजम यस कायालयको म त २०७६/०९/१४ को नणयानुसार थायी नयुि का ला ग 
न न कायालयमा सफा रस ग रएकोले स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ । 

 
सफा रस यो यता म सूची 

 
 

 
 
नोट:- मा थ उ लेिखत व ापनको अ तरवातामा सि म लत उमेदवारले ा  गरेको कूल ा  ता  स बि धत उमेदवारले यो न तजा काशन    
   भएको म तले ७ (सात) दन पछ अक  ७ (सात) दनस म आयोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन   

   सकनेछ ।  

 

 (रामकृ ण अ धकार )    (खगे  बदवा)                (नारायण साद अयाल)        

  शाखा अ धकृत      के य त न ध                              उपसिचव 
  

यो. .नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाब÷ुआमाको नाम बाजेको नाम सफा रस भएको कायालय  

१ ७३००४९ ह रलाल लामा 
गुठ चौर गा.पा.-१, जु ला 

छटुप/का लफुट  पा े छ रङ ख याड गाउँपा लका, मुग ु

२ ७३०००८ एकराज रोकाया 
गुठ चौर गा.पा.-१, जु ला 

नुब/ुकाल  लाकल खाँडाच  नगरपा लका, 
का लकोट 

३ ७३०८२७ ह रकृ ण था  

कोहोलपुर-५, बाँके 

अनकाल/ु सतारानी च ु ुलाल नरह रनाथ गाउँपा लका, 
का लकोट 



लोक सेवा आयोग 

 जु ला कायालय  
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं. :- ३१/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :-२०७६/०९/१४    
यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५३६५/०७५-७६ (मधेशी) अनुसार नेपाल शासन सेवा, सामा य 

शासन समूह, चौथो तह (अ ा.), सहायक पदको माग पद सं या १ (एक) का ला ग म त २०७६/०९/०६ देिख 
२०७६/०९/१३ गते स म लइएको अ तवातामा उपि थत उमेदवार सं या १ (एक) को लिखत पर ाको ा  ता , क युटर 
सीप पर णको ा ा  र अ तवाताको औषत अ  समेतको कूल योगबाट देहाय बमोिजम यो यता म कायम हुन आएकोले 
नजको रोजाइको ाथ मकता म बमोिजम यस कायालयको म त २०७६/०९/१४ को नणयानुसार थायी नयुि का ला ग 
न न कायालयमा सफा रस ग रएकोले स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ । 

 
सफा रस यो यता म सूची 

 
 

 
नोट:- मा थ उ लेिखत व ापनको अ तरवातामा सि म लत उमेदवारले ा  गरेको कूल ा  ता  स बि धत उमेदवारले यो न तजा काशन    
   भएको म तले ७ (सात) दन पछ अक  ७ (सात) दनस म आयोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन   

   सकनेछ ।  

 

 (रामकृ ण अ धकार )    (खगे  बदवा)                (नारायण साद अयाल)        

  शाखा अ धकृत      के य त न ध                              उपसिचव 
  

यो. .नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाब÷ुआमाको नाम बाजेको 
नाम 

सफा रस भएको 
कायालय  

१ ७३०८५९ कृ ण मुरार   यादव 

ह रपूवा न.पा.-७, सलाह  
कंुज वहार/सो सतादेवी राम गास तलागुफा नगरपा लका, 

का लकोट 



लोक सेवा आयोग 

 जु ला कायालय  
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं.:-३२/०७६-७७ 
सूचना काशन म त:-२०७६/०९/१४  

 

     यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५३६२-१५३६५/०७५-७६ (खुला/समावेशी) अनुसार नेपाल 
शासन सेवा, सामा य शासन समूह, चौथो तह (अ ा.), सहायक पदमा थायी नयुि का ला ग सफा रस भएका उमेदवारह ले 
ा  त गरेको कूल ा  ता को आधारमा देहाय बमोिजम एकमु  यो यता मको सूची कायम हुन आएकोले म त २०७६/०९/१४ 

को नणयानुसार स बि धत सबैको जानकार का ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ ।  

 
एकमु  यो यता म सूची  

 
 

यो. .नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर    सफा रस व= नं. खुला÷समावेशी 

१ ७३०८४० वरे  बोहरा १५३६२/०७५-७६ खुला 
२ ७३१११० असल रोकाया १५३६२/०७५-७६ खुला 
३ ७३०७५० च  द  हमाल १५३६२/०७५-७६ खुला 
४ ७३००२९ टेक बहादुर कठायत १५३६२/०७५-७६ खुला 
५ ७३१०९८ वरे  बहादुर शाह  १५३६२/०७५-७६ खुला 
६ ७३०५८७ खेमराज हमाल १५३६२/०७५-७६ खुला 
७ ७३००१६ यो तपंकज ड.सी. १५३६२/०७५-७६ खुला 
८ ७३००४४ राजन बुढा १५३६२/०७५-७६ खुला 
९ ७३००८७ गोकुल थापा १५३६२/०७५-७६ खुला 
१० ७३०८२८ भम राज रोकाया १५३६२/०७५-७६ खुला 
११ ७३०३९६ वजय भाम १५३६२/०७५-७६ खुला 
१२ ७३०९१७ व णु साद उपा याय १५३६२/०७५-७६ खुला 
१३ ७३०४२३ केशवराज हमाल १५३६२/०७५-७६ खुला 
१४ ७३०२४६ काश जैसी १५३६२/०७५-७६ खुला 
१५ ७३११११ लोके  बहादुर बुढा १५३६२/०७५-७६ खुला 
१६ ७३०००४ ह र साद उपा याय १५३६२/०७५-७६ खुला 
१७ ७३०८९५ ेम ख ी १५३६२/०७५-७६ खुला 
१८ ७३०१३७ जनक बहादुर बुढा १५३६२/०७५-७६ खुला 
१९ ७३०१०५ दपे  शाह  १५३६२/०७५-७६ खुला 
२० ७३०८५९ कृ ण मुरार  यादव १५३६५/०७५-७६ मधेशी 
२१ ७३००४९ ह रलाल लामा १५३६४/०७५-७६ आ.ज. 
२२ ७३०८३२ अि बका म ल १५३६३/०७५-७६ म हला 



लोक सेवा आयोग 

 जु ला कायालय  
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

यो. .नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर    सफा रस व= नं. खुला÷समावेशी 

२३ ७३०६५१ आरती यौपाने १५३६३/०७५-७६ म हला 
२४ ७३०४४४ जानक  महत १५३६३/०७५-७६ म हला 
२५ ७३०००८ एकराज रोकाया १५३६४/०७५-७६ आ.ज. 
२६ ७३०११० व णा कुमार  आचाय १५३६३/०७५-७६ म हला 
२७ ७३०६७९ कमला कठायत १५३६३/०७५-७६ म हला 
२८ ७३१२०३ अ नता रोकाया बुढा १५३६३/०७५-७६ म हला 
२९ ७३०६८९ शारदा शाह १५३६३/०७५-७६ म हला 
३० ७३०८२७ ह रकृ ण था  १५३६४/०७५-७६ आ.ज. 
३१ ७३०२५७ बेदना महत १५३६३/०७५-७६ म हला 
३२ ७३०३१५ प बता रोकाया १५३६३/०७५-७६ म हला 

 

 

(रामकृ ण अ धकार )      (खगे  बदवा)                (नारायण साद अयाल)        

  शाखा अ धकृत        के य त न ध                              उपसिचव 

 
 


