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

१२३ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२८

लोक से वा आयोग, जुम्ला कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १५४१३/०७५-७६ (खुला), गवगवध से वा, चौथो तह,
सहायक मगहला गवकास गनरीक्षक पदको गमगत २०७६/४/११ गते सञ्चालन भएको प्रथम चरणको गलखखत परीक्षामा सखिगलत भएका
३२५ जना उिेदवारहरु मध्ये रोल नम्बरको क्रमानुसार दे हायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु गितीय चरणको
परीक्षाका लागग छनौट भएको व्यहोरा सम्वखित सबै को जानकारीका लागग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावक
ु ो नाम

बाजेको नाम

1=

७३०००१

बास्मगत बोहोरा

ANIPAL BOHORA

ANIRUDRA BOHORA

2=

७३०००२

प्रगतमा बु ढा

BAL BAHADUR BUDHA

MANOHARE BUDHA

3=

७३०००५

तारा हमाल आचाया

लक्ष्मी चद्र पाध्या

प्रयगदत्त पाध्या

4=

७३००२१

सं गगता बोहोरा

हररबहादु र बोहोरा

सु कदे ब बोहोरा

5=

७३००३४

िारीका न्यौपाने

UMAKANTA NEUPANE

ADICHANDRA NEUPANE

6=

७३००३७

गनमाा या भट्टरार्ा

DEVI DATTA BHATTARAI

7=

७३००५०

गं गा हमाल

नयालाल हमाल

हरीनन्द न्यौपाने

8=

७३०१२५

शुष्माकुमारी शाही

नरे न्द्रबहादु र शाही

मनबहादु र शाही

9=

७३०१३०

सृ जना महत

10=

७३०१३४

राज्यलक्ष्मी खत्री

HARI BAHADUR KHATRI

11=

७३०१३५

गोमा महत

HARI BAHADUR MAHAT

12=

७३०१४४

दे बीमाया बु ढा

मुन बु ढा

मनबहादु र बु ढा

13=

७३०१४७

आशा रावल

डम्बर रावल

गबसाखर रावल

14=

७३०१५३

मौसमी अगधकारी पाण्डे

15=

७३०१७९

रगमता रावत

16=

७३०१८२

कृगिना रावल

17=

७३०१८५

18=

KAMAL BAHADUR
MAHAT

BIRKHA BAHADUR
ADHIKARI

KANSHI DATTA
BHATTARAI

KABI DATTA MAHAT
RATNA BAHADUR KHATRI
GAMBAR BAHADUR
MAHAT

JORASINGH ADHIKARI

MIN BAHADUR RAWAT

JAYA BAHADUR RAWAT

KHSETRA BHADUR

KRISHNA BAHADUR

RAWAL

RAWAL

कमला कठायत

DHANJIT KATHAYAT

CNANDRA BIR KATHAYAT

७३०१८७

शारदा शाह

भक्तबहादु र शाह

मोहनजंग शाह

19=

७३०१९६

कमलादे गब भाम

सु रथबहादु र भाम

पञ्चरुप भाम

20=

७३०१९८

गहमाली भण्डारी

जंगबहादु र भण्डारी

धनबहादु र भण्डारी

21=

७३०२१८

बसना बु ढा

DHANJIT BUDHA

HARI BHAKTA BUDHA

22=

७३०२२३

सगबता धराला

MAN BAHADUR
DHARALA

KALU DHARALA

पाना नं. ~ 1 ~

क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

23=

७३०२२९

राज्य लक्ष्मी रावल

TANKA BAHADUR RAWAL

RAM BAHADUR RAWAL

24=

७३०२३२

कृष्णा दे वकोटा

मयालाल दे वकोटा

गजुलाल दे वकोटा

25=

७३०२७४

दे वकी न्यौपाने खत्री

रामप्रसाद न्यौपाने

कृष्णप्रसाद नयौपाने

26=

७३०२७८

अमृता उपाध्याय

DHAN KRISHNA

BISHNU PRASHAD

UPADHYAY

UPADHYAY

27=

७३०२७९

अखम्बका मल्ल

28=

७३०२८३

अगनता रोकाया बु ढा

DALA ROKAYA

BHAKTI ROKAYA

29=

७३०२८५

सम्झना बु ढा

DAYA RAM BUDHA

DHANI RAM BUDHA

30=

७३०२८८

गबस्ना शाही

DHANRAJ SHAHI

BAG BAHADUR SHAHI

31=

७३०२९१

रत्ना भट्टरार्ा

कृष्णलाल भट्टरार्ा

कागशदत्त भट्टराई

32=

७३०३००

गसजाना अगधकारी

कृष्णबहादु र अगधकारी

काले अगधकारी

33=

७३०३०६

गायत्रीकुमारी भु जेल

मंगलबहादु र भु जेल

पदमबहादु र भु जेल

34=

७३०३४०

दे वकी खत्री

मुगनचन्द्र खत्री

गवजयलाल खत्री

35=

७३०३६८

कमलदे वी बु ढा

गणे श बु ढा

चाउरो बु ढा

36=

७३०३७०

सन्जना शाही

नरबहादु र शाही

गोरु शाही

37=

७३०३९३

मन्जु उपाध्याय

आत्मेश्वर उपाध्याय

गभमप्रसाद उपाध्याय

GOVINDA BHADUR
MALLA

MOTILAL MALLA

पुनश्चः
1.

गितीय चरणको परीक्षाका लागग छनौट भएका उिेदवारहरुले सागवककै प्रवे शपत्रबाट प्रथम चरणको परीक्षा गदएकै
आयोगको सम्बखित कायाा लयबाट तोक्ने परीक्षाकेन्द्रमा मात्र सहभागी हुन पाउने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।

2.

छनौट भएका उिेदवारको बाबु /बाजे सम्बखित उिेदवारले Online दरखास्त फाराममा भरे को गववरणलाई हुबहु रुपमा
उतार गररएको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ।

(टे कप्रसाद पुलामी)

(अशोककुमार महजान)

(टामलाल पाण्डे )

शािा अलिकृत

शािा अलिकृत

उप सलचव
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