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

९५ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२६

लोक से वा आयोग, बु टवल कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १३९०४/०७५-७६ (खुला), गवगवध से वा, छै ठ ं तह,
कम्प्युटर इगिगनयर पदको गिगत २०७६/४/१४ गते सञ्चालन भएको प्रथि चरणको गलखखत परीक्षािा सखिगलत भएका ३३ 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=

५५०००४

शुभागशष कुुँवर

जुद्धबहादु र कुुँवर

जिबहादु र कुुँवर

2=

५५०००५

पारसनाथ च धरी

िुन्नीलाल थारु

गं गाराि थारु

3=

५५०००६

सु गदप न्य पाने

ईस्वरप्रसाद न्य पाने

भोलानाथ न्य पाने

4=

५५०००७

िनोज काकी

लक्ष्मणबहादु र काकी

धिाबहादु र काकी

5=

५५००१८

गवश्वास कोइराला

नबराज कोइराला

कालीप्रसाद कोइराला

6=

५५००१९

भरत क्षे त्री थापा

चेतिान थापा

शेरबहादु र थापा

7=

५५००२०

रन्जीत केशरी

ध्रु वप्रसाद केशरी

प्रभु प्रसाद केशरी

8=

५५००२१

कुसु ि प डे ल

गशवलाल प डे ल

िोगतलाल प डे ल

9=

५५००२४

सरोज शिाा वाग्ले

ज्ञाज शिाा

दण्डपानी शिाा

10=

५५००२५

जीवन खनाल

HEMANTA RAJ KHANAL

11=

५५००२७

ग रब गव.सी.

कृष्णबहादु र गव.सी.

िगनराि बु ढा क्षे त्री

12=

५५००३१

प्रदीप खत्री

नरबहादु र खत्री

पदिबहादु र खत्री

13=

५५००३४

सगबन पहारी

गशवप्रसाद पहारी

नरनारायण पहारी

THAKUR PRASAD
KHANAL

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 गराइन्छ ।

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 ~

