लोक सेवा आयोग
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
सूचना नं.

७३ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२४

लोक से वा आयोग, खोटाङ कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. ११००२/०७५-७६ (खुला), गिक्षा से वा, गिक्षा
प्रिासन समूह, छै ठौ तह (प्रागवगिक), अगिकृत पदको गमगत २०७६/४/९ गते सञ्चालन भएको प्रथम चरणको गलखखत परीक्षामा
सखिगलत भएका १९० जना उिे दवारहरु मध्ये रोल नम्बरको क्रमानुसार दे हायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु
गितीय चरणको परीक्षाका लागग छनौट भएको व्यहोरा सम्वखित सबै को जानकारीका लागग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावक
ु ो नाम

BODHA NATH TRIPATHI

बाजेको नाम

1=

११०००३

िान्ताकुमारी गिपाठी

2=

११०००४

जयन्ती बस्नेत

3=

११०००६

बाबु राम पौडे ल

PREM PRASAD POUDEL

BHAKTI BILASH POUDEL

4=

११०००७

मोदनाथ काफ्ले

PHANINDRA RAJ KAPHLE

NANDA LAL KAPHLE

5=

११०००९

यु वराज खड् का

ISHWARI KHADKA

BHIM BAHADUR KHADKA

6=

११००१०

राजन ढकाल

KALI BDR DAKAL

KHADGA BDR DAKAL

7=

११००११

मानबहादु र खड् का

BAL BAHADUR KHADKA

GAGAN SINGH KHADKA

8=

११००१३

गडकबहादु र थापा

MAM BAHADUR THAPA

SARADHAOJ THAPA

9=

११००१६

रमेिकुमार तामाङ

BILLA KUMAR TAMANG

LAL BAHADUR TAMANG

10=

११००१८

खखनमाया दाहाल

NARA NATH DAHAL

DEVI PRASAD DAHAL

11=

११००२१

गजते न्द्र रार्ा

BIM SHANKHAR RAI

DAHAN SAMSER RAI

12=

११००२४

गनरकुमार बस्नेत

HARI KUMAR BASNET

SHER BAHADUR BASNET

13=

११००२५

िगमाला बस्नेत

LOK BAHADUR BASNET

14=

११००२६

गिवकुमार पाण्डे

BENI BELAS PANDEY

HEMLAL PANDEY

15=

११००२८

गिवराज रार्ा

TRIKADHOJ RAI

RABIDHOJ RAI

16=

११००२९

रगबन्द्र राई

LIL BAHADUR RAI

INDRAJIT RAI

17=

११००३१

मखिरा रार्ा

MANKAJI RAI

NIRWAL RAI

18=

११००३२

लक्ष्मी िाही

TIL BAHADUR SHAHI

LAL BAHADUR SHAHI

19=

११००३३

लोगकन्द्र रार्

DALABHUNG RAI

KABDAN SING RAI

20=

११००३५

सु रजकुमार काकी

अगमतकुमार काकी

कुलबहादु र काकी

21=

११००३६

मािवमगण ढु ङ्गाना

GIRIDHAR DHUNGANA

PADMALAL DHUNGANA

22=

११००३९

झमकबहादु र कटु वाल

TEJ BAHADUR KATWAL

23=

११००४०

मेनुका भट्टरार्ा

DAMODAR BHATTARAI

BHAKTA BAHADUR
BASNET

MUKTHI NATH TRIPATHI
PREM BAHADUR BASNET

INDRA BAHADUR
BASNET

GANESH BAHADUR
KATWAL
MADHUSUDAN
BHATTARAI
पाना नं. ~ 1 ~

क्र. नं.

रोल नं.

24=

११००४३

25=

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

गविान राई

JAYA PRASAD RAI

RAM BHAKTA RAI

११००४७

सु वास रार्ा

लछु मन रार्ा

िेरबहादु र रार्ा

26=

११००४९

जमा राई

मुगासे र राई

तु लामान राई

27=

११००५३

लक्ष्मी राई

प्रेमबहादु र राई

कृष्णबहादु र राई

28=

११००५४

गौतम गु रुङ

खगे न्द्रबहादु र गु रुङ

पिुाराम गु रुङ

29=

११००५५

भरतकुमार चि

गभम प्रकाि चि

नगे न्द्र जंग चि

30=

११००५८

लक्ष्मी गिगमरे खगतवडा

गनरप्रसाद उपाध्याय गिगमरे

पद्म िमिेर गिगमरे

31=

११००५९

निराज राई

गकताब गसं राई

लक्ष्मीप्रसाद राई

32=

११००६०

गदगलप राई

रुद्रबहादु र राई

नि नहकुल राई

33=

११००६१

रगवन मैनाली

िमालाल मैनाली

निलाल मैनाली

34=

११००६२

गवनेिकुमार श्रेष्ठ

रत्नकुमार श्रेष्ठ

भक्तबहादु र श्रेष्ठ

35=

११००६३

िगमाला बस्नेत

भु पराज बस्नेत

जंगवीर बस्नेत

36=

११००६५

िोभा कटवाल

हकाबहादु र कटवाल

खड् गबहादु र कटवाल

37=

११००६७

रगजता राई

बकसबहादु र राई

गनरबहादु र राई

38=

११००६८

चक्रपागण भट्टराई

तोया नाथ भट्टराई

अगनरुद्र भट्टराई

39=

११००७०

िुभकुमार राई

दु गाा मान राई

नरबहादु र राई

40=

११००७१

फगडन्द्रप्रसाद दाहाल

कुलप्रसाद दाहाल

चम्पा खर दाहाल

41=

११००७२

दे वगवक्रम थापा

बमबहादु र थापा

चन्द्र बहादु ्र थापा

42=

११००७३

मानगसं ह महरा

िन पगत महर

लाल गसं ह महर

43=

११००७४

प्रदीप खड् का

दे वीबहादु र खड् का

कृपासु र खड् का

44=

११००७५

सु रेन्द्र खनाल

मोहनप्रसाद खनाल

गमिलाल खनाल

45=

११००७७

हरीकुमार खिी

जगतबहादु र खिी

पदमबहादु र खिी

46=

११००७९

गसजाना िमाा

हे मराज गु रागााँ ई

रामप्रसाद गु रागााँ ई

47=

११००८०

सु रेि राई

केिमान राई

हस्तमान राई

48=

११००८२

रे नुका खिी

चण्डबहादु र खिी

कृगतमान खिी

49=

११००८५

रमेि भट्टराई

गोगविप्रसाद भट्टराई

वे णुिर भट्टराई

50=

११००९३

कोिीराज राई

गनरबहादु र राई

रकमबहादु र राई

51=

११००९८

उत्तम राई

िनबहादु र राई

पां चकणा राई

52=

११००९९

अिोक गिगमरे

कृष्णप्रसाद गिगमरे

हरर िंकर गिगमरे

53=

११०१०२

प्रगमला गनरौला भट्टरार्ा

केदार नाथ गनरौला

सत्य नारायण गनरौला

54=

११०१०५

िेखर खिी

कुलबहादु र खिी

भीमबहादु र खिी

55=

११०११०

नगमला मगर

अकलबहादु र मगर

अम्वरबहादु र मगर

56=

११०१११

गजेन्द्र भट्टराई

गहतप्रसाद पाध्या

केवल भट्टराई

57=

११०११२

अग्नी रार्ा

चन्द्रबहादु र रार्ा

रगवध्वज रार्ा
पाना नं. ~ 2 ~

क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

58=

११०११३

सु रेि गे लाल

सालीकराम गे लाल

गणे सप्रसाद गे लाल

59=

११०११९

गबजेता राई

निबहादु र राई

जगतमान राई

60=

११०१२३

कगवराज राई

िनबहादु र रार्

रत्नबहादु र रार्

61=

११०१२४

नर नाथ ररजाल

मुखक्तनाथ ररजाल

62=

११०१२५

यज्ञनीगि गनरौला

नर नाथ गनरौला

गनिी रत्न गनरौला

63=

११०१२६

सु गमिा पोखरे ल

गमनप्रसाद पोखरे ल

गवष्णुप्रसाद पोखरे ल

64=

११०१२८

दे गबकुमार राई

दु जबहादु र राई

गतथाबहादु र राई

65=

११०१३०

दे बेन्द्र राई

TRIBHUBAN SER RAI

MANI RAJ RAI

66=

११०१३१

नवराज गिगमरे

TARA NATH GHIMIRE

BHAKTI RAM GHIMIRE

67=

११०१३२

टं कबहादु र रार्ा

DAN BAHADUR RAI

NANDA BAHADUR RAI

68=

११०१३३

राजकुमार राई

JAMAN BAHADUR RAI

KUL BAHADUR RAI

69=

११०१३९

सु मन पाण्डे

भे षनाथ पाण्डे

गडलुप्रसाद पाण्डे

70=

११०१४१

सरस्वती पौडे ल

BISHAL KUMAR PAUDEL

71=

११०१४२

मेखिन कुलु ङ

KUMAR RAI

SHANKAR MAN RAI

72=

११०१४३

र्श्वरीप्रसाद न्यौपाने

KRISHNA PRASAD

CHANDRA PRASAD

NEUPANE

NEUPANE

73=

११०१४८

कमला भट्टराई

TIKARAM BHATTARAI

INDIRA MANI BHATTARAI

74=

११०१४९

मञ्जु राई

RAHAJIT RAI

ASHIK RAM RAI

75=

११०१५०

लेखराज सु नुवार

JANAKA BAHADUR

CHANDRA DHOJ

SUNUWAR

SUNUWAR

76=

११०१५२

प्रगमला राई

गतलकबहादु र राई

हजुरमान राई

77=

११०१५३

यु वराज पाण्डे

टं क बाहादु र पाण्डे

अगडमान पाण्डे

78=

११०१५४

रामबहादु र िाही

वखतबहादु र िाही

रत्नबहादु र िाही

79=

११०१५७

ररनादे वी राई

जसबहादु र राई

खम्बगसं ह राई

80=

११०१५९

गहमालकाजी कटवाल

कालीबहादु र कटवाल

गणे िबहादु र कटवाल

81=

११०१६३

उदयराज राई

आसार मान राई

प्रताप गसं ह राई

82=

११०१६४

िगमाला राई

दोजाबहादु र राई

तीथाबहादु र राई

83=

११०१६५

दे विंकर यादव

सहजलाल यादव

श्रीप्रसाद यादव

84=

११०१६६

भु पाराज राई

MEGHA BAHADUR RAI

BANA BIR RAI

85=

११०१७०

सु या पोख्रेल

CHURAMANI POKHREL

PUNA RAM POKHREL

86=

११०१७१

लक्ष्मी राउत

MAN BAHADUR RAUT

87=

११०१७२

सन्जुकुमारी दाहाल

RUDRA PRASAD DAHAL

CHANDRA LAL DAHAL

88=

११०१७६

फूरग्याल्जे िेपाा

PHURBA SHERPA

GONDA CHHIRI SHERPA

वावाठाकुरी ररजाल
अगिकारी

बावुको नाम

बाजेको नाम

KRISHNA BAHADUR
PAUDEL

KRISHNA BAHADUR
RAUT

पाना नं. ~ 3 ~

क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

89=

११०१७८

सु गनल गनरौला

TULASIRAM NIRAULA

KUL PRASAD NIRAULA

90=

११०१७९

गदपककुमार फुयाल

INDRA PRASAD PHUYAL

PREMNIDHI PHUYAL

91=

११०१८०

ठाकुरप्रसाद फुयाल

INDRA PRASAD PHUYAL

PREM NIDHI PHUYAL

92=

११०१८१

गोगवि काकी

NAR BAHADUR KARKI

BHARAT BAHADUR KARKI

93=

११०१८२

गबज्ञान राउत

KARNA BAHADUR RAUT

padam BAHADUR RAUT

94=

११०१८३

अनु ढुं गााना

HARKA LAL DHUNGANA

DADHI RAM DHUNGANA

95=

११०१८४

तु लसा बस्नेत

96=

११०१८८

भरतकुमार रार्ा

RATNA BAHADUR RAI

97=

११०१८९

सु िा जैसवाल

RAMANAND PRASAD

98=

११०१९१

नगवन चाम्लीङ

अजुानबहादु र राई

पदमबहादु र राई

99=

११०१९२

रचना मैनाली

DHARMA LAL MAINALI

NANDA LAL MAINALI

100=

११०२०४

गनरं जन गु प्ता

मोतीलालप्रसाद कानु

गणे ि साह कानु

101=

११०२०६

अमृतबहादु र राई

गं गाबहादु र रार्

गसं हबहादु र रार्

102=

११०२०७

कुगबरिन राई

तु लागछरी राई

राम कुगबर राई

103=

११०२१५

सु गनता दाहाल

HARI PRASAD DAHAL

BALA KRISHNA DAHAL

104=

११०२१६

लोकनाथ ढुं गाना

105=

११०२१८

उदयप्रसाद ओझा

JAY NARAYAN OJHA

PASUPATI OJHA

106=

११०२२०

मगणराज गिगमरे

PADAM BINOD GHIMIRE

CHAMPAKHAR GHIMIRE

107=

११०२२२

सररता रार्ा

DIG BAHADUR RAI

PRABHU RAI

108=

११०२२५

िाखन्त रार्ा

चतु र मान रार्ा

गवखाप्रसाद रार्ा

109=

११०२२७

जमुना राई

गदगलपकुमार राई

नरबहादु र राई

110=

११०२२८

नरे ि राई

गचरन जीगव राई

जगत गसहं राई

111=

११०२२९

रामचन्द्र राई

BHABINDRA RAI

SINGA BAHADUR RAI

112=

११०२३०

दु गाा राज श्रेष्ठ

DEV BAHADUR SHRESTHA

113=

११०२३२

पुष्पा सु बेदी

LOK NATH SUBEDI

HOM NATH SUBEDI

114=

११०२३३

लेखनाथ िमला

मािव िमला

जनमजय िमला

115=

११०२३५

कृष्णप्रसाद िमला

उद्दवप्रसाद िमला

खडा नि िमला

116=

११०२३७

निलाल गगरी

लालबहादु र गगरी

छगवलाल गगरी

117=

११०२३८

गनमबहादु र बु ढाथोकी

118=

११०२३९

एकबहादु र बु ढाथोकी

NARAYAN BAHADUR
BASNET

SHARADA KUMAR
DHUNGANA

BHADRA BAHADUR
BUDHATHOKI
गभमबहादु र बु ढाथोकी

बाजेको नाम

AJAP SINGH BASNET
BAM BAHADUR RAI
HARIHAR PRASAD
CHAUDHARY

TIL PRASAD DHUNGANA

JAYA NARAYAN
SHRESTHA

BALA BIR BUDHATHOKI
नरबहादु र बु ढाथोकी

पाना नं. ~ 4 ~

पुनश्चः
1.

गितीय चरणको परीक्षाका लागग छनौट भएका उिेदवारहरुले सागवककै प्रवे िपिबाट प्रथम चरणको परीक्षा गदएकै आयोगको
सम्बखित कायाा लयबाट तोक्ने परीक्षाकेन्द्रमा माि सहभागी हुन पाउने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।

2. छनौट भएका उिेदवारको बाबु /बाजे सम्बखित उिेदवारले Online दरखास्त फाराममा भरे को गववरणलाई हुबहु रुपमा उतार
गररएको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ।

(टे कप्रसाद पुलामी)

(अिोककुमार महजान)

(टामलाल पाण्डे )

शािा अलिकृत

शािा अलिकृत

उप सलचव
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