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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं. :- ४२/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :-२०७६/११/२५    
यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५४०८/०७५-७६  (खुला) इि ज नय र  सेवा, सभल समूह, चौथो 

तह ( ा व धक), अस े ट सव-इि ज नयर पदको माग पद सं या २७ (स ाईस) का ला ग म त २०७६/११/१८ देिख 
२०७६/११/२० स म लइएको अ तरवातामा उपि थत उमेदवार सं या ३८ (अ तीस) को लिखत पर ाको ा  ता  र 
अ तरवाताको औषत अ  समेतको कुल योगबाट देहाय बमोिजम यो यता म कायम हुन आएकोले नजह को रोजाइको 
ाथ मकता म बमोिजम यस कायालयको म त २०७६/११/२५ को नणयानुसार थायी नयुि का ला ग न न थानीय 

तहह मा सफा रस ग रएको छ । साथै तपिशल बमोिजमको वैकि पक यो यता म र 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 न.ं उमेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाब÷ुआमाको नाम बाजेको नाम सफा रस भएको थानीय तह 

१ ७३०१८३ हर बहादुर शाह , 
शुभका लका गा.पा. ३, का लकोट 

नरज /िशतला रण भम खाँडाच  नगरपा लका, 
का लकोट 

२ ७३०१८६ भ राज गीर , 
च दननाथ न.पा. ९, जु ला 

सूय/मैका च  
तातोपानी गाउँपा लका, जु ला 

३ ७३०२३१ क मरबहादुर बम, 
सा ी वेणी गा.पा. ५, का लकोट 

यासी/प ा तल तलागुफा नगरपा लका, 
का लकोट 

४ ७३०२२८ राजबहादुर ख ी, 
च दननाथ न.पा. ४, जु ला 

धनकृ ण/लालमाया बालकृ ण 
पातारासी गाउँपा लका, जु ला  

५ ७३०१७५ बालकृ ण जैसी, 
गजा कोट ९, जु ला 

ट काद /च माया तलाच  
पातारासी गाउँपा लका, जु ला  

६ ७३०३३४ हेमराज व.क.(कामी), 
खाँडाच  न.पा. २, का लकोट 

कपुरे/गोपी सप शुभका लका गाउँपा लका, 
का लकोट 

७ ७३०२८४ नौला संह भ डार , 
कनकासु दर   गा.पा. ८, जु ला 

जयवहादुर/पुनी राम सं 
संजा गाउँपा लका, जु ला 

८ ७३०१६३ ख कबहादुर अ धकार , 
गुठ चौर गा.पा. ४, जु ला 

ेमवहादुर/सा व ी गोख 
गुठ चौर गाउँपा लका, जु ला 

९ ७३०३०७ द बहादुर रोकाया, 
हमा गा.पा. ४, जु ला 

जैद/ु ड ल  मन वरे 
हमा गाउँपा लका, जु ला 

१० ७३०१२० बेशजंग ख ी, 
तातोपानी  गा.पा. ४, जु ला 

हमालय/जानक  देवी जगतवहादुर 
तातोपानी गाउँपा लका, जु ला 

११ ७३०३१७ लोकबहादुर भ डार , 
पातारासी  गा.पा. ४, जु ला 

लछराम/गोईला मुन वरे 
गुठ चौर गाउँपा लका, जु ला 

१२ ७३०३५५ नरेश बुढा, 
संजा  गा.पा. ७, जु ला 

मो तराम/पानसर  च वरे हमा गाउँपा लका, जु ला 

१३ ७३०१९८ मनबहादुर भ डार , 
च दननाथ न.पा. २, जु ला 

खडकवहादुर/पु कल  रगुबीर पचालझरना गाउँपा लका, 
का लकोट 
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

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

१ ७३००१६ हराजन शाह , 
स मकोट गा.पा. १, हु ला 

य बहादुर/क  प ीबहादुर 

२ ७३०१८७ बखत बु थापा, 
च दननाथ न.पा. ३, जु ला 

धनराम/ हरा काल वहादुर 

३ ७३०२०२ ललतबहादुर रावत, 
च दननाथ न.पा. ९, जु ला 

तलवहादुर/ तलक या च ल ु

१४ ७३०१८५ भमबहादुर बुढा, 
संजा  गा.पा. ३, जु ला 

बाँचे/लाट  मुला ख याड गाउँपा लका, मुग ु

१५ ७३०१५४ टासी छ रङ लामा, 
मुगु कामारो  गा.पा.२, मुग ु

उगन/छेटोल नैना  
मुग ुकामारो  गाउँपा लका, मुग ु

१६ ७३०२०१ दवश चौधर , 
मधुवन न.पा. ३, ब दया 

भागीराम/गु पी भरधर  तलागुफा नगरपा लका, 
का लकोट 

१७ ७३००९३ शि संह ख ी, 
च दननाथ न.पा. ७, जु ला 

ेमवहादुर/ ेममाया न द साद शुभका लका गाउँपा लका, 
का लकोट 

१८ ७३००९५ जनकबहादुर सेजुवाल, 
छाँयानाथ रारा न.पा. ४, मुग ु

बलवहादुर/धनसरा जय साद 
मुग ुकामारो  गाउँपा लका, मुग ु

१९ ७३०२३२ धरे बहादुर शाह , 
शुभका लका गा.पा. ८, काल कोट 

व णवहादुर/कुसा द दमल 
महावै गाउँपा लका, का लकोट 

२० ७३०१४६ मनोज धामी, 
सो   गा.पा. २, मुग ु

नवराज/ड ल  ध जय 
सो  गाउँपा लका, मुग ु

२१ ७३०१६१ राम साद देवकोटा, 
च दननाथ न.पा. १०, जु ला 

बालकृ ण/बाल क या ल मीच  
महावै गाउँपा लका, का लकोट 

२२ ७३०१९३ टासी लामा, 
मुगु कामारो  गा.पा. २, मुग ु

ते जीन/कामा म जोम सेना  
ख याड गाउँपा लका, मुग ु

२३ ७३०३३१ नबराज रोकाया, 
च दननाथ न.पा. ५, जु ला 

कृ णबहादुर/ल मी नर वहादुर 
ख याड गाउँपा लका, मुग ु

२४ ७३००८८ न वन संह, 
नलगाढ  न.पा. ८, जाजरकोट 

तेजवहादुर/केशकुमार  धनवहादुर 
सो  गाउँपा लका, मुग ु

२५ ७३००३९ स देश े , 
गौर शंकर  गा.पा. ५, दोलखा 

िशवहर /कमला तोरणबहादुर नरहर नाथ गाउँपा लका, 
का लकोट 

२६ ७३०३०९ सुयबहादुर बुढा, 
पातारासी  गा.पा. ७, जु ला 

न लाल/ल ीमा भादुरे नरहर नाथ गाउँपा लका, 
का लकोट 

२७ ७३००७२ दशरथ धामी, 
सो  गा.पा. ३, मुग ु

रन वर/प य जय 
सो  गाउँपा लका, मुग ु
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

४ ७३०३६४ कृ ण िज.सी. 
लु ी गा.पा.२, रो पा 

िखमे/िजता कले 

५ ७३०२९१ राजकुमार महत, 
च दननाथ न.पा. ७, जु ला 

रतन/ हमाल  र बहादुर 

६ ७३०२९४ स तोष ख ी, 
च दननाथ न.पा. १०, जु ला 

लोकराज/हजुरा वीरवहादुर 

अ थायी यो यता म सूची 
अ.यो. .नं. रोल नं. उमेदवारको नाम थर  बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ ७३०२२६ मम संह कठायत वरे संह च सह 

२ ७३०३१८ धनराज रोकाया िच या जया 

३ ७३००४६ दपक भ डार  धन ु ह रभ  

४ ७३००३४ महेश शाह  िशवलाल नर संह 

५ ७३००६७ छ  लुवार मि दरे सजने 

६ ७३०३४० धरे वहादुर संह टोपवहादुर धन वर 

७ ७३०२३४ ज म सुनार डवल मान 

८ ७३०१०६ ललज  थापा अमर संह जयवहादुर 

९ ७३०२३७ नरवहादुर थापा बलवहादुर जोखे 

१० ७३००७१ बरे  शाह  खेमराज पृ वी 

११ ७३०१७४ राजकुमार म ल राजवहादुर रणउ थम 

 
 
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 प छ अक  ७ (सात) दनस म आयोगको website:www.psc.gov.np/ advertise/advertise/ 

user  बाट हेन  स कनेछ । 
 
 

 (दुगा साद आचाय)          (ब साद दहाल)                         (रामकृ ण अ धकार ) 
  नायव सु वा      के य त न ध                                  न.कायालय मुख 

                                     शाखा अ धकृत ( ा.)  
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं. :- ४३/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :- २०७६/११/२५    
यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५४०९/०७५-७६ (म हला) इि ज नय र  सेवा, स भल समूह, चौथो 

तह ( ा व धक), अस े ट सव-इि ज नयर पदको माग पद सं या १३ (ते ) का ला ग म त २०७६/११/१८ देिख 
२०७६/११/२० स म लइएको अ तरवातामा उपि थत उमेदवार सं या ५(पाँच) को लिखत पर ाको ा  ता  र अ तरवाताको 
औषत अ  समेतको कुलयोगबाट देहाय बमोिजम यो यता म कायम हुन आएकोले नजह को रोजाइको ाथ मकता म बमोिजम 
यस कायालयको म त २०७६/११/२५ को नणयानुसार थायी नयुि का ला ग न न थानीय तहह मा सफा रस ग रएकोले 
स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ ।  

सफा रश 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 ।  

 

 

 (दुगा साद आचाय)      (ब साद दहाल)         (रामकृ ण अ धकार )        

    नायव सु वा         के य त न ध                  न.कायालय मुख 

                                                  शा.अ.( ा.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

सफा रस भएको थानीय 
तह 

१ 
७३०२७८ साधना रावल, 

च दननाथ न.पा. ६, जु ला 
अ बर सं/राजक या दलवहादुर गुठ चौर गाउँपा लका, जु ला 

२ 
७३०१२६ र मला ब नेत, 

भमे र गा.पा. ५, दोलखा 
नारायणबहादुर/देवी बलवहादुर 

ख याड गाउँपा लका, मुग ु

३ ७३००७७ नमला गु ङ, 
च दननाथ न.पा. १, जु ला 

ख सं/कमला प सं पातारासी गाउँपा लका, 
जु ला  

४ 
७३००८२ सता रोकाया, 

ख याड  गा.पा. ९, मुग ु
र व/मनसरा च राम 

सो  गाउँपा लका, मुग ु

५ 
७३००२८ हेम ती बोहोरा, 

शुभका लका गा.पा. ५, का लकोट 

मुनीबहादुर/कुशुमा कु मलाल शुभका लका गाउँपा लका, 
का लकोट 
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं. :- ४४/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :- २०७६/११/२५    
यस कायालयको थानीय तहतफको व ापन नं. १५४१०/०७५-७६ (आ.ज.) इि ज नय र  सेवा, स भल समूह, 

चौथो तह ( ा व धक), अ स े ट सव-इि ज नयर पदको माग पद सं या १० (दश) का ला ग म त २०७६/११/१८ देिख 
२०७६/११/२० स म लइएको अ तरवातामा उपि थत उमेदवार सं या ९ (नौ) म ये ४(चार) जना व.नं. 
१५४०८/०७५-७६(खुला) र 1(एक) जना व.नं. १५४०९/०७५-७६(म हला) तफ सफा रस भएकोले वाँक  4(चार) 
जनाको लिखत पर ाको ा  ता  र अ तरवाताको औषत अ  समेतको कुलयोगबाट देहाय बमोिजम यो यता म कायम 
हुन आएकोले नजह को रोजाइको ाथ मकता म बमोिजम यस कायालयको म त २०७६/११/२५ को नणयानुसार 
थायी नयुि का ला ग न न थानीय तहह मा सफा रस गर एकोले स वि धत सवैको जानकार का ला ग यो सूचना 
काशन  ग रएको छ ।  

सफा रश 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 ।  

 

 

(दुगा साद आचाय)          (ब साद दहाल)                 (रामकृ ण अ धकार )        

  नायव सु वा            के य त न ध                          न.कायालय मुख 

                                               शा.अ.( ा.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

१ 
७३००७३ राजकुमार बुढा, 

जगदु ला गा.पा.२, डो पा 
नमा छ र /सतल ट  पातारासी गाउँपा लका, 

जु ला 

२ 
७३०२८७ च  लामा, 

स मकोट गा.पा. ७, हु ला 
उगनछ र /छ र पायाङ दोज  तातोपानी गाउँपा लका, 

जु ला 

३ 
७३०२११ लोचन मदुन, 

लेकवेशी न.पा. २, सुखत 
पूणवहादुर/देवीसरा ख  गवहादुर हमा गाउँपा लका, 

जु ला 

४ 
७३०३०४ हमाल राना, 

भेर  माल का न.पा. १, जाजरकोट 
च ुडामिण/मुगा मह वर शुभका लका 

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.:- ४५/०७६-७७ 
सूचना काशन म त:- २०७६/११/२५  

 

     यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५४०८-१५४१०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) इि नय र  सेवा, 
स भल समूह, चौथो तह ( ा व धक), अस े ट सव-इि नयर पदमा थायी नयुि का ला ग सफा रस भएका उमेदवारह ले ा  त 
गरेको कूल ा  ता को आधारमा एकमु  यो यता मको सूची देहाय बमोिजम कायम हुन आएकोले म त २०७६/११/२५ 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 ७३०१८३ हर बहादुर शाह  १५४०८/०७५-७६ खुला 
२ ७३०१८६ भ राज गीर  १५४०८/०७५-७६ खुला 
३ ७३०२३१ क मरबहादुर बम १५४०८/०७५-७६ खुला 
४ ७३०२२८ राजबहादुर  ख ी १५४०८/०७५-७६ खुला 
५ ७३०१७५ बालकृ ण जैसी १५४०८/०७५-७६ खुला 
६ ७३०३३४ हेमराज व.क. १५४०८/०७५-७६ खुला 
७ ७३०२८४ नौला संह भ डार  १५४०८/०७५-७६ खुला 
८ ७३०१६३ ख कबहादुर अ धकार  १५४०८/०७५-७६ खुला 
९ ७३०३०७ द बहादुर रोकाया १५४०८/०७५-७६ खुला 
१० ७३०१२० बेशजंग ख ी १५४०८/०७५-७६ खुला 
११ ७३०३१७ लोकबहादुर भ डार  १५४०८/०७५-७६ खुला 
१२ ७३०३५५ नरेश बुढा १५४०८/०७५-७६ खुला 
१३ ७३०१९८ मनबहादुर भ डार  १५४०८/०७५-७६ खुला 
१४ ७३०१८५ भमबहादुर बुढा १५४०८/०७५-७६ खुला 
१५ ७३०१५४ टासी छ रङ लामा १५४०८/०७५-७६ खुला 
१६ ७३०२०१ दवश चौधर  १५४०८/०७५-७६ खुला 
१७ ७३००९३ शि संह ख ी १५४०८/०७५-७६ खुला 
१८ ७३००९५ जनकबहादुर सेजुवाल १५४०८/०७५-७६ खुला 
१९ ७३०२३२ धरे बहादुर शाह  १५४०८/०७५-७६ खुला 
२० ७३०१४६ मनोज धामी १५४०८/०७५-७६ खुला 
२१ ७३०१६१ राम साद देवकोटा १५४०८/०७५-७६ खुला 
२२ ७३०१९३ टासी लामा १५४०८/०७५-७६ खुला 
२३ ७३०३३१ नबराज रोकाया १५४०८/०७५-७६ खुला 
२४ ७३००८८ न वन संह १५४०८/०७५-७६ खुला 
२५ ७३००३९ स देश  े  १५४०८/०७५-७६ खुला 
२६ ७३०३०९ सूयवहादुर वुढा १५४०८/०७५-७६ खुला 



लोक सेवा आयोग 

 जु ला कायालय  
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

                                                         
 

२७ ७३००७२ दशरथ धामी १५४०८/०७५-७६ खुला 
२८ ७३००७३ राजकुमार बुढा १५४१०/०७५-७६ आ.ज. 
२९ ७३०२७८ साधना रावल १५४०९/०७५-७६ म हला 
३० ७३०१२६ र मला ब नेत १५४०९/०७५-७६ म हला 
३१ ७३००७७ नमला गु ङ १५४०९/०७५-७६ म हला 
३२ ७३००८२ सता रोकाया १५४०९/०७५-७६ म हला 
३३ ७३०२८७ च  लामा १५४१०/०७५-७६ आ.ज. 
३४ ७३०२११ लोचन मदुन १५४१०/०७५-७६ आ.ज. 
३५ ७३००२८ हेम ती बोहोरा १५४०९/०७५-७६ म हला 
३६ ७३०३०४ हमाल राना १५४१०/०७५-७६ आ.ज. 

 

 

 

(दुगा साद आचाय)       (ब साद दहाल)                (रामकृ ण अ धकार )        

  नायव स ु बा         के य त न ध                              न.कायालय मुख  
                                            शा.अ.( ा.)                           
                                                                                      

 


