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

६८ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२३

लोक से वा आयोग, धनकुटा कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १०१०८/०७५-७६ (खु ला), इगिगनयरिङ से वा,
सर्भे समूह, छै ठ ं तह, नापी अगधकृत पदको गमगत २०७६/४/८ गते सञ्चालन र्भएको प्रथम चिणको गलखखत पिीक्षामा सखिगलत र्भएका
१९ जना उिेदवािहरु मध्ये िोल नम्बिको क्रमानुसाि दे हायका िोल नम्बि तथा नाम, थि र्भएका उिेदवािहरु गितीय चिणको
पिीक्षाका लागग छन ट र्भएको व्यहोिा सम्वखित सबै को जानकािीका लागग यो सू चना प्रकाशन गरिएको छ ।
क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

1=

५०००१

गदवस ओली

ध्रु वप्रसाद ओली

दे बेन्द्रप्रसाद ओली

2=

५०००२

सोबन शमाा

लोकिाज शमाा

गटकािाम उपाध्या

3=

५०००७

उदय न्य पाने

RANGA NATH NEUPANE

DILLI RAM NEUPANE

4=

५०००८

मदन खत्री

CHET BAHADUR KHATRI

5=

५००१०

श्रीकृष्ण अगधकािी

धमाप्रसाद अगधकािी

गटकाप्रसाद अगधकािी

6=

५००११

ठाकुि लागमछाने

गबष्णुप्रसाद लागमछाने

गनििन लागमछाने

7=

५००१५

अगनशा च लागाई

प्रेमप्रसाद च लागाई

कृष्णप्रसाद च लागाई

8=

५००१६

गकिण शमाा

KHEM NARAYAN SHARMA

DEVIDATTA SHARMA

9=

५००१७

दीपकगसं ह धामी

उप्पिगसं ह धामी

दे वगसं ह धामी

10=

५००१८

स्मिण दाहाल

RAM PRASAD DAHAL

BHAKTA PRASAD DAHAL

11=

५००१९

टे कबहादु ि श्रेष्ठ

तािाबहादु ि श्रेष्ठ

गबन्द्रमान नेवाि

12=

५००२०

प्रदीपिाज प डे ल

केशविाज शमाा

बु धिाज उपाध्याय

13=

५००२४

आयु श लोहनी

अजुानिाज लोहनी

िमागनगध लोहनी

14=

५००२५

श्रीिाम र्भण्डािी

गटकािाम र्भण्डािी

नन्दलाल र्भण्डािी

PADAM BAHADUR
KHATRI

पुनश्चः
1.

गितीय चिणको पिीक्षाका लागग छन ट र्भएका उिेदवािहरुले सागवककै प्रवे शपत्रबाट प्रथम चिणको पिीक्षा गदएकै आयोगको
सम्बखित कायाा लयबाट तोक्ने पिीक्षाकेन्द्रमा मात्र सहर्भागी हुन पाउने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ ।

2. छन ट र्भएका उिेदवािको बाबु /बाजे सम्बखित उिेदवािले Online दिखास्त फािाममा र्भिे को गवविणलाई हुबहु रुपमा उताि
गरिएको व्यहोिा समेत जानकािी गिाईन्छ।

(टे कप्रसाद पुलामी)

(अशोककुमाि महजान)

(टामलाल पाण्डे )

शािा अलिकृत

शािा अलिकृत

उप सलचव

पाना नं. ~ 1 ~

