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

५२ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२०

लोक से वा आयोग, दाङ कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १४४५१/०७५-७६ (खुला), आगथाक योजना तथा
तथ्याङ्क से वा, छै ठ ं तह, तथ्याङ्क अगिकृत पदको गिगत २०७६/४/५ गते सञ्चालन भएको प्रथि चरणको गलखखत परीक्षािा सखिगलत
भएका ३१ 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=

६१०००२

िदन पाल

बलरािगसं ह पाल

गगनगसं ह पाल

2=

६१०००५

बसन्तप्रसाद बोहरा

श्यािप्रसाद बोहरा

काखन्तराि बोहरा

3=

६१०००६

अचाना न्य पाने

NABARAJ NEUPANE

4=

६१०००८

दे वदत्त ररजाल

हररहर ररजाल

प्रेिलाल उपाध्यय

5=

६१०००९

सु रेन्द्रप्रसाद पन्त

KAMALAPATI PANT

DASHRATH PANT

6=

६१००१४

गु णाखर गिगिरे

MITRA DEV GHIMIRE

VOLANATH GHIMIRE

7=

६१००१९

पदिराज भट्ट

RAM CHANDRA BHATTA

PURNANDA BHATTA

8=

६१००२१

खेिराज शाही

RABINDRA SHAHI

MAN BAHADUR SHAHI

9=

६१००२४

दीपा पाण्डे

GANGA RAM PANDEY

LALMANI PANDEY

10=

६१००२७

केशवराज भण्डारी

दगिराि भन्डारी

गदननाथ भन्डारी

11=

६१००२८

प्रिोद ज्ञवाली

चन्द्रकान्त ज्ञवाली

वे गणराि ज्ञवाली

12=

६१००२९

जनक दाहाल

गिजालाल जैशी

लक्ष्मीराि जैशी

13=

६१००३३

किलराज जोशी

दे गवभक्त जोशी

गं गाराि जोशी

14=

६१००३८

प्रभा प डे ल

GAUTAM PAUDEL

PHARSURAM PAUDEL

15=

६१००४०

सोभाखर भु साल

हरीप्रसाद भु साल

ते जनारायण भु साल

16=

६१००४२

बाबु राि न्य पाने

BEDURAM NEUPANE

GHANSHYAM NEUPANE

ISHWORI PRASAD
NEUPANE

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 ~

