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 लोक सेवा आयोग 

 

   

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
 

सूचना नं. ९४ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्ड ं
    

मित िः–२०७६।४।२६ 

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालय परीक्षाकेन्द्र लाहान र वीरगंजबाट स्थानीय तहको लागग संचागलत गवज्ञापन नं. ११४१०/०७५-७६ 

(खुला), गवगवध सेवा, छैठ  ंतह, कम्प्युटर इगिगनयर पदको गिगत २०७६/४/१४ गते सञ्चालन भएको प्रथि चरणको गलखखत परीक्षािा 

सखिगलत भएका ७४ 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=  १५००१६ रागजवप्रसाद कुशवाहा  कुशेस्वर िहतो  श्रीलाल िहतो  

2=  १५००२१ हररशंकर िहतो RAM EKWAL MAHATO JANAK MAHATO 

3=  १५००२६ गदगलप राउत कुिी रािचन्द्र राउत कुिी गशवनन्दन राउत कुिी 

4=  १५००३१ अगितकुिार झा गबषु्णकान्त झा गशतलानन्द झा 

5=  १५००३३ ररतु रत्नि रािकुिारलाल कणा पने्चश्वरलाल कणा 

6=  १५००४० संजीव यादव  रािनन्दन राय गबज्लाल यादव  

7=  २१०००८ देवकृष्ण यादव कुशेश्वरप्रसाद यादव रािेश्वरप्रसाद यादव 

8=  २१००१० गशवशंकर दास SANTOSH PRASAD DAS RAMESHWAR LAL DAS 

9=  २१००१५ प्रकाश उपाध्याय  
TULASI PRASAD 

UPADHYAYA 
SHIVARAJ UPADHYAYA 

10=  २१००१६ नरेश िंडल RAJBIR MANDAL FAUDAR MANDAL 

11=  २६०००३ ग रव लागिछाने 
OMKRISHNA BAHADUR 

LAMICHHANE 

LALIT BAHADUR 

LAMICHHANE 

12=  २६०००७ गबनय च रेल INK BAHADUR CHAUREL DIL BAHADUR CHAUREL 

13=  २६००१२ संघर्ा गबडारी हररहर गबडारी िुखिनाथ गबडारी 

14=  २६००२६ ओिप्रकाश पंगजयार श्रीनारायण पंगजयार राखम्प्जलाल पंगजयार 

15=  २६००२८ उगदतकुिार यादव िातृकाप्रसाद यादव िुखिनारायणप्रसाद यादव 

16=  २६००३१ संगदप साह DAROGA PRASAD SAH NATHUNI SAH 

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 गराइन्छ । 
 

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 
 
 
 
 
 
 


