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

९७ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२६

लोक से वा आयोग, धनकुटा कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १०१०९/०७५-७६ (खुला), गवगवध से वा, छै ठ ं
तह, कम्प्युटर अगधकृत पदको गिगत २०७६/४/१५ गते सञ्चालन भएको प्रथि चरणको गलखखत परीक्षािा सखिगलत भएका ३८ 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

रुपक गतम्सीना

घनश्याि गतम्सीना

दु गाा प्रसाद गतम्सीना

2=

५०००७

थोपा गनर ला

भरतबहादु र गनर ला

सवा जीत गनर ला

3=

५०००९

यज्ञराज यादव

BHARAT YADAV

BASUDEV YADAV

4=

५००१०

आशुतोषकुिार पोद्दार

SHAMBHU AZAD PODDAR

PARMESHWORI PODDAR

5=

५००१२

गववे क पोख्रेल

LILA NATH POKHREL

6=

५००२०

िेनुका पाण्डे

नारायणप्रसाद पाण्डे

बलराि पाण्डे

7=

५००२२

प्रज्ञा पराजुली

राजेन्द्रप्रसाद पराजुली

केदारनाथ पराजुली

8=

५००२५

सु गदप बजगाई

दे वीप्रसाद बजगाई

अगभचन्द्र बजगाई

9=

५००३६

गवकास श्रेष्ठ

राजु श्रेष्ठ

हररबहादु र श्रेष्ठ

10=

५००३७

गदवस अछािेिगर

गागधराज अछािेिगर

कगपलदास अछािेिगर

11=

५००४४

गबकास सोनी

सोहनलाल सोनी

गोपीराि सोनी

12=

५००४५

सागर गसट ला

कृष्णप्रसाद गसट ला

गिल्लीराि गसट ला

13=

५००५१

पुष्पा राई

BHUPAL RAI

LOK BAHADUR RAI

14=

५००५३

आबु द अली

गकस्मत अली

इस्माइल गियां

15=

५००५५

साकार पाठक

रािबाबु पाठक

कृष्णबहादु र पाठक

16=

५००५६

अलङ गु रुङ

अजुान गु रुङ

हकाबहादु र गु रुङ

17=

५००५९

ते जबहादु र बस्नेत

टे कबहादु र बस्नेत

हे िराज बस्नेत

GOVINDA PRASHAD
POKHREL

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 ~

