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

७० /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२३

लोक से वा आयोग, दाङ कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १४४५९/०७५-७६ (खुला), इगिगनयरिङ से वा, सर्भे
समूह, छै ठ ं तह, नापी अगिकृत पदको गमगत २०७६/४/८ गते सञ्चालन र्भएको प्रथम चिणको गलखखत पिीक्षामा सखिगलत र्भएका २३
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=

६१०००३

ऋचा शमाा

गोगवन्दप्रसाद प डे ल

ठाकुिप्रसाद प डे ल

2=

६१०००४

मनिाज थापा

KALU THAPA

MADO THAPA

3=

६१०००८

प्रगदप ज्ञवाली

होमनाथ ज्ञवाली

थानेश्वोि ज्ञवाली

4=

६१००१०

गनशानप्रर्भात अगिकािी

िामेश्वि अगिकािी

र्भु पती अगिकािी

5=

६१००११

कगपलदे ब बश्याल

गर्भमलाल बश्याल

गथिलाल बश्याल

6=

६१००१३

गनिज अगिकािी

खोगपिाम अगिकािी

घनश्याम अगिकािी

7=

६१००१४

गवज्ञान प डे ल

शोर्भाकान्त प डे ल

नािायणदत्त प डे ल

8=

६१००१५

दमन न्य पाने

नामाकि न्य पाने

गहिानन्द न्य पाने

9=

६१००१७

प्रेम थापा

DIN BAHADUR THAPA

TIL BAHADUR THAPA

10=

६१००१९

गोगवन्द उपाध्याय

प्रर्भु नाथ उपाध्याय

जयरुद्र उपाध्याय

11=

६१००२३

गदनेशप्रसाद र्भट्ट

नािायणदत्त र्भट्ट

कागशदत्त र्भट्ट

12=

६१००२४

ग िव पाल

उजालुगसं ह पाल

मन्नामगसं ह पाल

13=

६१००२६

गदनेश न्य पाने

गडल्लुप्रसाद न्य पाने

ॠगििाम न्य पाने

14=

६१००३१

तािाप्रसाद डााँ गी

AGBIR DANGI

PARSURAM DANGI

15=

६१००३५

सखन्दप सु वेदी

िनप्रसाद सु वेदी

गमत्रलाल सु वेदी

16=

६१००३६

अजुान प डे ल

कृष्णप्रसाद प डे ल

िनपगत प डे ल

17=

६१००३९

गबक्रम िे ग्मी

कमलिाज िे ग्मी

इन्द्रप्रसाद िे ग्मी

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 ~

