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

९६ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२६

लोक से वा आयोग, दाङ कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १४४६१/०७५-७६ (खु ला), गवगवध से वा, छै ठ ं तह,
कम्प्युटर इगिगनयर पदको गिगत २०७६/४/१४ गते सञ्चालन भएको प्रथि चरणको गलखखत परीक्षािा सखिगलत भएका ४५ 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=

६१०००१

गदपकगवक्रि बस्नेत

दे वीबहादु र बस्नेत

दु गाा बहादु र बस्नेत

2=

६१०००२

सतन पाण्डे य

RAM MANI PANDEYA

TANKU PANDEYA

3=

६१०००४

खगे न्द्रराज रज रे

नवराज रज रे

घनश्याि रज रे

4=

६१०००५

राजेशकुिार थारु

काशीराि थारु

कागलकाप्रसाद थारु

5=

६१०००६

नृपेन्द्र झा

RAJIV KUMAR JHA

SURENDRA JHA

6=

६१००१६

अिृत थापा

नवराज थापा क्षे त्री

िोहनलाल थापा क्षे त्री

7=

६१००१७

शन्दे स राना

दु गाा बहादु र राना

शहगबर राना

8=

६१००१८

चन्द्रप्रकाश भट्ट

टे कराज भट्ट

नारायणदत्त भट्ट

9=

६१००२६

भरत गगरी

रािनारायण गगरी

धनेदेब गगरी

10=

६१००२९

सू याप्रकाश उपाध्याय

नवराज उपाध्याय

झुरु उपाध्याय

11=

६१००४८

गभि गबष्ट

हकाबहादु र गबष्ट

गटका गबष्ट

12=

६१००५१

रगव खड् का

िुरारीलाल खड् का

प्रतापगसं ह खड् का

13=

६१००५५

बृ जेशकुिार च धरी

शत्रु हनप्रसाद च धरी

गु िेश्वरीप्रसाद च धरी

14=

६१००५९

रोिसा आचाया

BISHNU ACHARYA

JIB RAJ ACHARYA

15=

६१००६०

कागसराि आचाया

हे िलाल आचाया

कुलप्रसाद आचाया

16=

६१००६४

आयु ष भट्ट

िदनदत्त भट्ट

जयदत्त भट्ट

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 ~

