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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं. :- ४९/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :- २०७६/१२/०१    
यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५४१३/०७५-७६ (खुला) व वध सेवा, चौथो तह ( ा व धक), 

सहायक म हला वकास नर क पदको माग पद सं या ३ ( तन) का ला ग म त २०७६/११/२१ गते लइएको अ तरवातामा 
उपि थत उमेदवार सं या ४ (चार) को लिखत पर ाको ा  ता , क यूटर सीप पर ण पर ाको ा ा  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 २०७६/१२/०१ को नणयानुसार थायी नयुि का ला ग न न थानीय तहह मा सफा रश 
ग रएको छ । साथै तपिशल बमोिजमको वैकि पक यो यता म सूची कायम हुन आएकोले स बि धत सबैको जानकार को ला ग 
यो सूचना काशन ग रएको छ । 

सफा रश यो यता म सूची 

 

 

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

१. ७३०२१८ बसना बुढा, 
कनकासु दर  गा.पा. ४, जु ला 

धनिजत/कृ णकुमार  ह रभ  संजा गाउँपा लका, 
जु ला 

२. ७३०२२९ रा यल मी  रावल, 
च दननाथ न.पा. ७, जु ला 

टंकबहादुर/शा त ु रामवहादुर पचाझरना गाउँपा लका, 
का लकोट 

३. ७३००५० गंगा हमाल, 
च दननाथ न.पा. १, जु ला 

नयालाल/न दादेवी ह रन द ख याड गाउँपा लका, 
मुग ु

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

१. 
७३०१४४ देबीमाया बुढा, 

कनकासु दर  गा.पा. २, जु ला 
मुन/धना मनवहादुर 

 
         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) 
नायब सु बा 

(रामकृ ण अ धकार ) 
न.कायालय मुख 

(ल मण संह ठकर ) 
नायब सु बा 


