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 लोक सेवा आयोग 

 

   

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
 

सूचना नं. ९९ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्ड ं
    

मित िः–२०७६।४।२६ 

लोक सेवा आयोग, दाङ कायाालयबाट स्थानीय तहको लागग संचागलत गवज्ञापन नं. १४४६०/०७५-७६ (खुला), गवगवध सेवा, छैठ  ंतह, 

कम्प्युटर अगधकृत पदको गिगत २०७६/४/१५ गते सञ्चालन भएको प्रथि चरणको गलखखत परीक्षािा सखिगलत भएका ९० जना 

उिेदवारहरु िधे्य रोल नम्बरको क्रिानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाि, थर भएका उिेदवारहरु गितीय चरणको परीक्षाका 

लागग छन ट भएको व्यहोरा सम्वखित सबैको जानकारीका लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

 

क्र. न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

1=  ६१०००१ गदपकगवक्रि बसे्नत देवीबहादुर बसे्नत दुगााबहादुर बसे्नत 

2=  ६१०००७ राजेशकुिार थारु काशीराि थारु कागलकाप्रसाद थारु 

3=  ६१०००८ नृपेन्द्र झा RAJIV KUMAR JHA SURENDRA JHA 

4=  ६१०००९ भरत गि.सी. देबबहादुर िााँगी गदलबहादुर िााँगी 

5=  ६१००१२ गववेकराज जोशी NAVRAJ JOSHI UTTAM KESHAR JOSHI 

6=  ६१००१५ गदव्यज्योती पोखरेल चेिनप्रकाश पोखरेल गगरीराज पोखरेल 

7=  ६१००१७ बेगबना शिाा बद्री शिाा नारायणप्रसाद उपाध्याय 

8=  ६१००१८ चन्द्रप्रकाश भट्ट टेकराज भट्ट नारायणदत्त भट्ट 

9=  ६१००१९ अगनल कठररया  GULRAM KATHARIYA GUNSEN KATHARIYA 

10=  ६१००२२ अजुानगसंह कठायत 
DHAN BAHADUR 

KATHAYAT 
NARBIR KATHAYAT 

11=  ६१००२८ सन्दीप बुढा PURNA BAHADUR BUDHA JAGAT BAHADUR BUDHA 

12=  ६१००२९ प्रकाश ओली झुगपलाल ओली कणाबहादुर ओली 

13=  ६१००३० भरत गगरी रािनारायण गगरी धनेदेब गगरी 

14=  ६१००३६ भुवनराज पाणे्डय गणेशप्रसाद पाणे्डय गशबदत्त पाणे्डय 

15=  ६१००४० शने्दस राना दुगााबहादुर राना शहगबर राना 

16=  ६१००४१ सूयाप्रकाश उपाध्याय नवराज उपाध्याय झुरु उपाध्याय 

17=  ६१००४३ राजेश चापागाई शेषकान्त शिाा बुखिसागर शिाा 

18=  ६१००४९ गवजय शिाा रुपकान्त शिाा कूलप्रसाद शिाा 

19=  ६१००५० उज्वल च लागार्ा  नारायण च लागार्ा त्रीलोचन च लागार्ा  

20=  ६१००५६ राज तािाङ नारायणगसंह तािाङ शिशेर तािाङ 

21=  ६१००५८ अरगबन्दकुिार दुबे  पुजारीप्रसाद दुबे  गनपत दुबे  

22=  ६१००६१ अिृत थापा नवराज थापा के्षत्री  िोहनलाल थापा के्षत्री  

23=  ६१००६४ प्रगदप थापा िस्तबहादुर थापा टेकबहादुर थापा 

24=  ६१००६८ शंकर अगधकारी लालिणी शिाा पुरुषोत्ति उपाध्याय 
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क्र. न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

25=  ६१००७४ गनतेश प िेल गतथाप्रसाद प िेल नन्दलाल प िेल 

26=  ६१००८३ सीलु शिाा बलदेव शिाा भुवनेश्वर शिाा 

27=  ६१००८५ िहेशकुिार अगधकारी 
SURATH BAHADUR 

ADHIKARI 

SHER BAHADUR 

ADHIKARI 

28=  ६१००९४ गगरीराज प िेल गटकाराि प िेल चुिािगण प िेल 

29=  ६१००९७ गभि गबष्ट हका बहादुर गबष्ट गटका गबष्ट 

30=  ६१०१०५ रगव खि्का िुरारीलाल खि्का प्रतापगसंह खि्का 

31=  ६१०१०६ उिेश शिाा  यकदेव शिाा  ग रीश्वोर शिाा  

32=  ६१०१०७ भीिबहादुर पुन PRATAP PUN MAGAR 
RATNA BAHADUR PUN 

MAGAR 

33=  ६१०११० नगवन खनाल BISHNU PRASAD KHANAL 
CHAKRA PANI 

UPADHYAYA 

34=  ६१०१११ पुलवराज गगरी टंकराज गगरी नवानन्दराज गगरी 

35=  ६१०११२ अखित खि्का  अिरबहादुर खि्का  गजतबहादुर खि्का  

36=  ६१०११३ गदपेन्द्र गवष्ट पदिगसंह गवष्ट नन्दु गवष्ट 

37=  ६१०१३२ िुकेशकुिार गिश्रा HARSHNATH MISHRA JAGARNATH MISHR 

 

पुनश्चः 
 

1. गितीय चरणको परीक्षाका लागग छन ट भएका उिेदवारहरुले सागवककै प्रवेशपत्रबाट प्रथि चरणको परीक्षा गदएकै आयोगको 

सम्बखित कायाालयबाट तोके्न परीक्षाकेन्द्रिा िात्र सहभागी हुन पाउने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ । 
 

2. छन ट भएका उिेदवारको बाबु/बाजे सम्बखित उिेदवारले Online दरखास्त फाराििा भरेको गववरणलाई हुबहु रुपिा उतार 

गररएको व्यहोरा सिेत जानकारी गराईन्छ। 

 
 
(टेकप्रसाद पुलािी) (अशोककुिार िहजान) (टािलाल पाणे्ड) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 
 
 
 
 
 


