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

९८ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२६

लोक से वा आयोग, जलेश्वर कायाा लय, परीक्षाकेन्द्र लाहान र वीरगंजबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. ११४०९/०७५-७६
(खुला), गवगवध से वा, छै ठ ं तह, कम्प्युटर अगधकृत पदको गिगत २०७६/४/१५ गते सञ्चालन भएको प्रथि चरणको गलखखत परीक्षािा
सखिगलत भएका ४७ जना उिे दवारहरु ि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 सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

1=

१५०००५

गबिलकुिारी शाह

BHOLA PRASAD SHAH

MAULI SHAH

2=

१५०००७

िञ्जुकुिारी साह

JAGANNATH SAH

YUGAL KISHOR SAH

3=

१५०००८

ते जनारायण िहतो

गबलाश िहतो

हुसे नी िहतो

4=

१५००११

सन्तोषकुिार साह

रािलखन साह

भोला साह

5=

१५००१३

प्रगवन च हान

कागजबहादु र च हान

डम्बरबहादु र च हान

6=

१५००१९

हररशंकर िहतो

RAM EKWAL MAHATO

JANAK MAHATO

7=

१५००२१

गधरे न्द्र फ जदार

KHEM NARAYAN FOUZDAR

JAY NARAYAN FOUZDAR

8=

१५००३०

ररतु रत्नि

रािकुिारलाल कणा

पन्चेश्वरलाल कणा

9=

२१०००२

गशवशंकर दास

SANTOSH PRASAD DAS

RAMESHWAR LAL DAS

10=

२१०००८

नरे श िंडल

RAJBIR MANDAL

FAUDAR MANDAL

11=

२६०००५

गवजयकुिार यादव

झगरू राय

दे वनारायण राय

12=

२६०००७

अगवनाश झा

अगनलकुिार झा

कालीकान्त झा

13=

२६०००८

उगदतकुिार यादव

िातृ काप्रसाद यादव

िुखिनारायणप्रसाद यादव

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 ~

