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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना नं. :- ४१/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :- २०७६/११/१५    
यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५४०७/०७६-७७ (खुला), िश ा सेवा, िश ा शासन समूह, पाँचौ तह 
( ा व धक), ा व धक सहायक पदको माग पद सं या १२(बा ) का ला ग म त २०७६/११/१२ देिख २०७६/११/१३ 
स म लइएको अ तरवातामा उपि थत उमेदवार सं या १६ (सो ) 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 २०७६/११/१५ को नणयानुसार थायी नयुि का ला ग न न थानीय तहमा सफा रस ग रएको छ । 
साथै तप सल बमोिजमको वैकि पक तथा अ थायी 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 ग रएको 
थानीय तह  

१ ७३०४५१ 
भम रोकाया 
संजा गाउँपा लका ४, जु ला 

न दराम/पानसर  चतुरे संजा गाउँपा लका, जु ला 

२ ७३००२८ 
बरे बहादुर  रावत 

आठवस नगरपा लका ५, दैलेख 
नेवल सं/धना लछ राम 

शुभ का लका गाउँपा लका, 
का लकोट 

३ ७३०९६१ 
राजे  पौडेल 

िशतगंगा नगरपा लका ६, अघाखाँची 
भोजराज/ लला का सराम 

तातोपानी गाउँपा लका, 
जु ला 

४ ७३०४६३ 
द तराज रावत 

संजा गाउँपा लका ३, जु ला 
सुरथ/प मा बलबहादुर हमा गाउँपा लका, जु ला 

५ ७३०३१५ 
ब लराज शाह  

खाँडाच  नगरपा लका ५, का लकोट 
दुगबहादुर/ल मी मानबहाद ुर 

तलागुफा नगरपा लका, 
का लकोट 

६ ७३०१६९ 
अ बराज उपा याय 

तला गाउँपा लका ४, जु ला जुन साद/राजक या र साद 
पातारासी गाउँपा लका, 
जु ला 

७ ७३०६९१ 
ेमबहादुर िज.सी. 

लुङ ी गाउँपा लका ३ , रो पा िखमे/िजता कले 
नरह रनाथ गाउँपा लका, 
का लकोट 

८ ७३१०९७ 
संहमान रावत 

संजा गाउँपा लका ६, जु ला 
साक/पु च ुमा नरप त 

गुठ चौर गाउँपा लका, 
जु ला 

९ ७३००६२ 
मोहन वर धामी  
साि वेणी गाउँपा लका ४, का लकोट 

भ बहादरु/म ा करे 
पचाल झरना गाउँपा लका, 
का लकोट 

१० ७३०२३५ 
अ नी साद अ धकार   

महावै गाउँपा लका ७, का लकोट 
ध नलाल/धमा कृ णभ  ख याड गाउँपा लका, मुग ु

११ ७३०७९१ 
नमल देवकोटा 
चौकुने गाउँपा लका ४, सुखत 

कािशराम/ह रकला शुराम सो  गाउँपा लका, मुग ु

१२ ७३०२१६ 
िजबनबहादुर रोकाया 
कनकासु दर  गाउँपा लका ७, जु ला 
 

पुण/झुप ु जोखे 
मुग ुकामारो  
गाउँपा लका, मुग ु
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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

 
 
 
 

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

१ ७३०४७९ 
उमादेवी  उपा याय 

कनकासु दर  गाउँपा लका ७, जु ला 
प शरण/प क या ल मी  

२ ७३०५४६ 
खेमराज यौपाने 

गुठ चौर गाउँपालका ४, जु ला 
न द साद/च वाती पुण साद 

३ ७३०८०१ 
सपच  रावल 
संजा गाउँपा लका ५, जु ला 

 

काल/ुपंचमा मुनराम 

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

१ ७३०११५ वेदलाल ख का 
 

पलाल शंकर 

२ ७३०३८२ रमेश साद सं याल 
 

दे वदास ब नुऋ ष 

३ ७३०७८३ दानबहादुर बुढा 
 

पदमबहादुर लह बरे 

४ ७३०५२३ ेमराज काक  
 

ह तबहादुर मुना 

५ ७३०१७७ दलमाया बुढा 
 

बृख वरिजत 

६ ७३०१०९ ठाकुर साद ब नेत 
 

धमराज गो प 

७ ७३००५१ पदमा सजाप त बालाराम पस 
 

 
नोट :  
मा थ उ लेिखत व ापनको अ तरवातामा सि म लत उमदेवारले ा  गरेको कूल ा  ता  स बि धत उमेदवारले यो न तजा 
काशन भएको म तले ७ (सात) दन पछ अक  ७ दनस म लोक सेवा आयोगको वेवसाइट www.psc.gov.np मा गएर हेन 

स कने छ । 

   
 
 
 
 

 
  

  (रामकृ ण अ धकार ) 
    शाखा अ धकृत 

(ब साद दहाल) 
शाखा अ धकृत 

के य त न ध 

(नारायण साद अयाल) 
उपसिचव 

कायालय मुख 


