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

५० /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२०

लोक से वा आयोग, धनकुटा कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १०१०१/०७५-७६ (खु ला), आगथाक योजना तथा
तथ्याङ्क से वा, छै ठ ं तह, तथ्याङ्क अगधकृत पदको गिगत २०७६/४/५ गते सञ्चालन भएको प्रथि चरणको गलखखत परीक्षािा सखिगलत
भएका २२ जना उिेदवारहरु िध्ये रोल नम्बरको क्रिानुसार दे हायका रोल नम्बर तथा नाि, 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

बाजेको नाम

1=

५०००१

सं गीता काकी

धिाबहादु र काकी

अिृतबहादु र काकी

2=

५०००३

किलराज गगरी

CHITRA BAHADUR GIRI

MAN BAHADUR GIRI

3=

५०००४

सागर ग ति

खुलानाथ ग ति

रुपनारायण ग ति

4=

५०००६

सरोज यादव

RAJENDRA YADAV

BIHARI YADAV

5=

५०००७

खगे न्द्र प डे ल

KUL PRASAD POUDEL

HARI PRASAD POUDEL

6=

५००१७

िोगहतप्रसाद गु रागाई

हररप्रसाद गु रागाई

िेगदनीप्रसाद गु रागाई

7=

५००१९

खगे न्द्र प्रधान

नन्दबहादु र प्रधान

गवष्णुनारायण प्रधान

8=

५००२३

ध्रु ब अगधकारी

भु पाल अगधकारी

गनेश बहादु र अगधकारी

9=

५००२५

केशब लागिछाने

TILARAM LAMICHHANE

10=

५००२७

प्रेि नेपाल

DILLI RAM NEPAL

GANGA PRASAD NEPAL

11=

५००२९

र्ा श्वरी भण्डारी

KUL PRASAD BHANDARI

DINA NATH BHANDARI

12=

५००३०

सु गदप खनाल

गटकाराि खनाल

गोकणा प्रसाद खनाल

DHARMADATTA
LAMICHHANE

पुनश्चः
1.

गितीय चरणको परीक्षाका लागग छन ट भएका उिेदवारहरुले सागवककै प्रवे शपत्रबाट प्रथि चरणको परीक्षा गदएकै आयोगको
सम्बखित कायाा लयबाट तोक्ने परीक्षाकेन्द्रिा िात्र सहभागी हुन पाउने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।

2. छन ट भएका उिेदवारको बाबु /बाजे सम्बखित उिेदवारले Online दरखास्त फाराििा भरे को गववरणलाई हुबहु रुपिा उतार
गररएको व्यहोरा सिेत जानकारी गराईन्छ।

(टे कप्रसाद पुलािी)

(अशोककुिार िहजान)

(टािलाल पाण्डे )

शािा अलिकृत

शािा अलिकृत

उप सलचव

पाना नं. ~ 1 ~

