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खल ा, जु ला 
 

खल ा, जु ला खल ा, जु ला 

सूचना न.ं :- ३5/०७६-७७ 
 

सूचना काशन म त :-२०७६/११/०७    
यस कायालयको थानीय तह तफको व ापन नं. १५४०५/०७५-७६ (खुला), व वध सेवा, पाँचौ तह ( ा व धक), क यूटर अपरेटर 
पदको माग पद सं या ९ (नौ) का ला ग म त २०७६/११/०४ देिख २०७६/११/०५ स म लइएको अ तरवातामा उपि थत 
उमेदवार सं या १८ (अठार) को लिखत पर ाको ा  ता , योगा मक पर ाको ा ा  र अ तरवाताको औषत अ  समेतको कुल 
योगबाट देहाय अनुसार यो यता म कायम हुन आएकोले नजह को रोजाइको ाथ मकता म बमोिजम यस कायालयको म त 
२०७६/११/०७ को नणयानुसार थायी नयुि का ला ग न न कायालयमा सफा रस ग रएको छ । साथै तप सल 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 रस यो यता म सूची 
 
 

यो.
.

नं. 

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

१ ७३००३७ स देश के.सी., 
तुलसीपुर उपमहानगरपा लका १४, दा   

तोयनाथ/सीता लोकबहादुर तातोपानी गाउँपा लका, जु ला 

२ ७३०१८९ िखमबहादुर रोकाय, 
आठ वसकोट नगरपा लका ११, कुम 
पि म  

रामबहादुर/काल ु ख के पातारासी गाउँपा लका, जु ला 

३ ७३०००३ ेमबहादुर शाह , 
संजा  गाउँपा लका ५, जु ला  

धनराज/न दकल  नरवीर गुठ चौर गाउँपा लका, जु ला 

४ ७३०००४ दपराज रोकाया, 
संजा गाउँपा लका ५, जु ला  

गोमान सङ/ नानीकल  लालवहादुर हमा गाउँपा लका, जु ला 

५ ७३००४९ भ ुपे साद आचाय, 
कनकासु दर  गाउँपा लका ६, जु ला  

ल मी साद/देवील मी िशवलाल नरह रनाथ गाउँपा लका, 
का लकोट 

६ ७३००९९ िशवनारायण चौधर , 
धनगढ  उपमहानगरपा लका १९, कैलाल   

व ण/ुर नयादेवी फ  महावै गाउँपा लका, का लकोट 

७ ७३००९६ ल मणबहादुर शाह , 
महावै  गाउँपा लका ५, का लकोट  

मुनबहादुर/मनकौरा सङबहादुर शुभका लका गाउँपा लका, 
का लकोट 

८ ७३०१२३ ऐ य शाह , 
नारायण नगरपा लका ११, दैलेख  

कणबहादुर/भ कुमार  न दवीर मुग ुकामारो  गाउँपा लका, 
मुग ु

९ ७३००२७ जनकबहादुर वुढा, 
कनकासु दर  गाउँपा लका १, जु ला  

दे व संह/जैकला उदय संह ख याड गाउँपा लका, मुग ु
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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 कै. 

१ ७३००३६ वरकु  घत मगर,  

तुलसीपुर उपमहानगरपा लका ९, दा   

टेकबहादुर/रामिजता वु राज  

२ ७३०००५ भीमबहादुर रावत, 

हमा गाउँपा लका १, जु ला  
जयबहादुर/धनकल  लाल  

३ ७३००५२ दनेशबहादुर सजाप त, 
आठ वस नगरपा लका ९, दैलेख  

कल/वेलधरा आसेँ  

 
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 ।  

 

      
 
 

(रामकृ ण अ धकार ) 
शाखा अ धकृत 

(स मर भ राई) 
के य त न ध 

शाखा अ धकृत 

(नारायण साद अयाल) 
उपसिचव 

कायालय मुख 


