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

४८ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२०

लोक से वा आयोग, धनकुटा कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १०१११/०७५-७६ (खुला), गवगवध से वा, छै ठ ं
तह, मगहला गवकास अगधकृत पदको गमगत २०७६/४/५ गते सञ्चालन भएको प्रथम चरणको गलखखत परीक्षामा सखिगलत भएका ५६
जना उिेदवारहरु मध्ये रोल नम्बरको क्रमानुसार दे हायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु गितीय चरणको
परीक्षाका लागग छन ट भएको व्यहोरा सम्वखित सबै को जानकारीका लागग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

गसताराम भण्डारी

बाजेको नाम

1=

५०००२

लुना भण्डारी

2=

५०००४

सरस्वती गसवाकोटी

3=

५०००५

सीता दाहाल

BISHNU PRASAD DAHAL

DEVI PRASAD DAHAL

4=

५०००६

गनरु काकी

कृष्णबहादु र काकी

लालबहादु र काकी

5=

५००११

गसजाना कोइराला

लेखनाथ कोइराला

गदल्लीराम कोइराला

6=

५००१२

ररना राइा

CHANDRA BAHADUR RAI

PRASURAM RAI

7=

५००१४

अनुजा गिगमरे

ओमनाथ गिगमरे

दु गाा प्रसाद गिगमरे

8=

५००१९

लक्ष्मीदे वी ररजाल

BED PRASAD RIJAL

HOM NATH RIJAL

9=

५००२२

लक्ष्मी लामा

LALI BAHADUR TAMANG

10=

५००२३

भगवती काकी

BOKH BAHADUR KARKI

NISHIP SINGH KARKI

11=

५००३४

पुष्पा सु वेदी

जयप्रकाश सु वेदी

यानाथ सु वेदी

12=

५००३९

लता चागलसे

गबष्णुप्रसाद चागलसे

तारानाथ चागलसे

13=

५००५३

कल्पना बास्कोटा

CHANDRA LAL BASKOTA

RABI LAL BASKOTA

14=

५००५६

जानुका दाहाल

RAM PRASAD DAHAL

KHADGA PRASAD DAHAL

15=

५००५७

अनुपा वाग्ले

GOVINDA WAGLE

DILLI RAM WAGLE

16=

५००५८

श्रद्धा बस्नेत

नैनबहादु र बस्नेत

केवलमान बस्नेत

CHANDRA PRASAD
SIWAKOTI

बमबहादु र भण्डारी
DADHI RAM SIWAKOTI

KRISHNA BAHADUR
TAMANG

पुनश्चः
1.

गितीय चरणको परीक्षाका लागग छन ट भएका उिेदवारहरुले सागवककै प्रवे शपत्रबाट प्रथम चरणको परीक्षा गदएकै आयोगको
सम्बखित कायाा लयबाट तोक्ने परीक्षाकेन्द्रमा मात्र सहभागी हुन पाउने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

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

(टे कप्रसाद पुलामी)

(अशोककुमार महजान)

(टामलाल पाण्डे )

शािा अलिकृत

शािा अलिकृत

उप सलचव

पाना नं. ~ 1 ~

