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

८३ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२५

लोक से वा आयोग, जुम्ला कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १५४०२/०७५-७६ (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 १०३ 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

बावुको नाम

बाजेको नाम

1=

७३०००३

रामप्रसाद चौलागाई

भक्ती चौलागाई

पुररचन्द्र चौलागाई

2=

७३०००६

गभमप्रसाद उपाध्याय

चन्द्रलाल उपाध्याय

कृपाराम उपाध्याय

3=

७३००१०

गिवलाल रे ग्मी

कासीराम रे ग्मी

जयलाल रे ग्मी

4=

७३००११

ठाकुरप्रसाद बस्नेत

िमाराज बस्नेत

गोपी बस्नेत

5=

७३००१२

दु गालाल न्यौपाने

जयप्रसाद जैसी

जक्तीराम जैसी

6=

७३००१५

अगबराज उपाध्याय

जुनप्रसाद उपाध्याय

रत्नप्रसाद उपाध्याय

7=

७३००१६

दत्तबहादु र महत

लालबहादु र महत

दु गाबहादु र महत

8=

७३००१८

ऋगिराज उपाध्याय

नन्दप्रसाद उपाध्याय

जय लाल उपाध्याय

9=

७३००२१

नजा नबहादु र िाही

कुम्भबहादु र िाही

नयालाल िाही

10=

७३००२६

दलबहादु र बु ढा

गबर गसं ह बु ढा

से ते बु ढा

11=

७३००२८

राजबहादु र थापा

गोपाल थापा

दे उमान थापा

12=

७३००३७

जीते न्द्र डााँ गी

हररचन्द्र डााँ गी

िेरबहादु र डागी

13=

७३००३८

गदपेन्द्रप्रसाद खरे ल

ओमलाल खराल

छगवलाल खराल

14=

७३००४३

नवराज बु ढा

दलबहादु र बु ढा

डु मे बु ढा

15=

७३००४४

दानबहादु र थापा

िन थापा

रनबहादु र थापा

16=

७३००४५

गललाराज बम

रतनबहादु र बम

लोकबहादु र बम

17=

७३००४६

रामबहादु र बु ढा

BIRSHA BUDHA

PARSANG BUDHA

18=

७३००५१

गिविरण उपाध्याय

AGNI PRASAD UPADHYAY

LAXMI PRASAD
UPADHAYAY

19=

७३००५२

कालुनाथ योगी

मोतीलाल योथी

भु पा योगी

20=

७३००५३

गचन्तनकुमार िाही

रत्नबहादु र िाही

चुत्त िाही

21=

७३००५५

तारादे वी भट्टराई

दे वी दत्त भट्टराई

कागि दत्त भट्टराई

22=

७३००५८

जयानन्द भट्ट

GANESH BHATTA

NARPATI BHATTA

23=

७३००६०

गबरे न्द्रबहादु र रावत

NEWAL SINGH RAWAT

LACHIRAM RAWAT

24=

७३००६८

कटकबहादु र िाही

PARBAL SHAHI

GAGAN BAHADUR SHAHI
पाना नं. ~ 1 ~

क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

25=

७३००७१

गडल्लीप्रसाद िमाा

LALMANI JAISI

BALARAM JAISI

26=

७३००७६

जगदीिप्रसाद भट्ट

रामदत्त भट्ट

बहादु र भट्ट

27=

७३००७९

प्रकािबहादु र िाही

गभमबहादु र िाही

भक्तबहादु र िाही

28=

७३००८१

सु नमबहादु र बु ढा

गोबिा न बु ढा

नरजीत बु ढा

29=

७३००८२

मानबहादु र बु ढा

DEBE BUDHA

KARA BUDHA

30=

७३००८४

दन्तराज रावत

SURATH BAHADUR
RAWAT

BALA BAHADUR RAWAT

31=

७३००८६

नयााँ बहादु र गबष्ट

CHANDRA RUP BIST

GORE BIST

32=

७३००९०

झनमाया खत्री

JAYA LAL KHATRI

KASHI RAM KHATRI

33=

७३००९१

मदनबहादु र िाही

TUL BAHADUR SHAHI

SUKEL SHAHI

34=

७३००९५

गणे िराज जैसी

HARI NARAYAN JAISHI

JAYA RUDRA JAISHI

35=

७३००९७

महे ि रावल

NARBIR RAWAL

KARNA BAHADUR
RAWAL

36=

७३००९८

लोकराज रावल

KHADAG BAHADUR
RAWAL

RUPA RAWAL

37=

७३०१००

दानबहादु र बु ढा

पदमबहादु र बु ढा

लहगबरे बु ढा

38=

७३०१०१

नवराज आचाया

गवष्णुलाल आचाया

गहरामणी आचाया

39=

७३०१११

रत्नबहादु र वु ढा

KANSE BUDHA

SHOBAKAR BUDHA

40=

७३०११२

गवष्णु के.सी.

GANESH BAHADUR K.C.

BHANU BHAKTA KHATRI

41=

७३०११४

गटकानाथ सु वेदी

DINANATH SUBEDI

SHIVASHANKAR SUBEDI

42=

७३०११५

खेमराज न्यौपाने

NANDA PRASAD
NEUPANE

43=

७३०११६

जगदीि न्यौपाने

LAL PRASAD UPADHYAY

PURNA PRASAD
NEUPANE
JANAKI DATTA
UPADHYAY

44=

७३०११७

प्रकािकुमार िाही

DILLI BAHADUR SHAHI

DHANBIR SHAHI

45=

७३०११८

खुम्बीलाल बु ढा

कााँ से बु ढा

िोभकर बु ढा

46=

७३०११९

गबरे न्द्र मल्ल

DHANA KRISHNA MALLA

KARNA MALLA

47=

७३०१२०

गहक्मत बु ढथापा

BIRKHA BAHADUR
BUDTHAPA

RAGHU BIR BUDTHAPA

48=

७३०१२१

सु रतबहादु र िाही

BIR BAHADUR SHAHI

MANU SHAHI

49=

७३०१२५

मनोजकुमार पाण्डे

हररप्रसाद पाण्डे

ध्रु बप्रसाद पाण्डे

50=

७३०१२६

िंकर गिताल

गौरी िंकर गिताल

मिु कर गिताल

51=

७३०१२८

भु पेन्द्रबहादु र बोहरा

भरतबहादु र बोहरा

बलरुप बोहरा

52=

७३०१३१

गोगवन्दबहादु र िाही

नेत्रबहादु र िाही

खािा िाही

53=

७३०१३२

राजेन्द्र पौडे ल

भोजराज पौडे ल

कााँ िी राम पौडे ल

54=

७३०१३४

तपेन्द्र महतरा

डण्डामान महतरा

करे महतरा

55=

७३०१४४

नरजंग िाही

अनबहादु र िाही

रणबहादु र िाही

56=

७३०१४६

प्रेमराज खनाल

सवा नन्द खनाल

प्रेम लाल खनाल
पाना नं. ~ 2 ~

क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

57=

७३०१४९

जयप्रकाि रोकाया

िखबबरे रोकाया

रुद्र रोकाया

58=

७३०१५१

नहकूल न्यौपाने

PARI LAL NEUPANE

KASHI CHANDRA
NEUPANE

59=

७३०१५३

अगनपाल गब.क.

केिे कामी

कण कामी

पुनश्चः
1.

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

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

(टे कप्रसाद पुलामी)

(अिोककुमार महजान)

(टामलाल पाण्डे )

शािा अलिकृत

शािा अलिकृत

उप सलचव

पाना नं. ~ 3 ~

