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

४९ /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२०

लोक से वा आयोग, जलेश्वर कायाा लय, लाहान परीक्षाकेन्द्र र वीरगं ज परीक्षाकेन्द्रबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं .
११४११/०७५-७६ (खु ला), गवगवध से वा, छै ठ ं तह, मगहला गवकास अगधकृत पदको गमगत २०७६/४/५ गते सञ्चालन भएको प्रथम
चरणको गलखखत परीक्षामा सखिगलत भएका ८९ जना उिेदवारहरु मध्ये रोल नम्बरको क्रमानुसार दे हायका रोल नम्बर तथा नाम,
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=

१५०००१

उषाकुमारी यादव

BISHNU DEV YADAV

RAMESWOR YADAV

2=

१५०००४

गबध्या अयाा ल

BALA RAM ARYAL

RANGA NATH ARYAL

3=

१५०००६

आशा माझी

सु सबहादु र माझी

मंगले माझी

4=

१५०००९

शगमाला साह

RAMSHWER SHAH

RAMCHALITAR SHAH

5=

१५००१२

दु गाा न्य पाने

NAND RAJ NEUPANE

6=

१५००२४

श्रृजना दे व

BISHWANATH DEO

BHAGWATI PRASAD DEO

7=

१५००२५

रन्जना शाह

RAM SUNDAR SAH

MANDI SAH

8=

१५००३७

सु गनताकुमारी मगर

DIL BAHADUR MAGAR

RAN BAHADUR MAGAR

9=

१५००३८

रुवीकुमारी यादव

UPENDRA PRASAD YADAV

DEBNATH YADAV

10=

१५००४०

कगवताकुमारी खाती

गसङ्गराज खाती

दलबहादु र खाती

11=

१५००४१

ररं कु च धरी

जादोलाल खााँ थारु

श्रीराम खााँ थारु

12=

२१०००८

गजना लामा

MEGH BAHADUR

HEMAL BAHADUR

SYANGDAN

SYANGDAN

13=

२६०००३

सु गिा गु प्ता

सोहनप्रसाद साह कानु

रामअवतार साह कानु

14=

२६००१६

सगबताकुमारी यादव

DHURUJI RAUT AHIR

CHHITANU RAUT AHIR

15=

२६००१७

मन्जु सोनार

BIRENDRA SONAR

BAM SAH SONAR

16=

२६००१९

रे खा कुमारी

17=

२६००२०

पल्लवी यादब

सु गशलकुमार यादव

18=

२६००२४

गीता च धरी

BIRBAHADUR CHAUDHARY

19=

२६००२८

गसमा यादव

राम लक्षन प्रसाद यादव

20=

२६००३१

लक्ष्मी भट्टरार्ा

TAP BAHADUR BHATTARAI

21=

२६००३६

ज्योती सु वेदी खाती

नारायणप्रसाद सु वेदी

बे णीप्रसाद सु वेदी

22=

२६००३७

मधु कुमारी राय

राजेन्द्र राय

हृदयनरायण राय

SHYAMNAND PRASAD
KURMI

KRISHNA PRASAD
NEUPANE

RAMLAL RAUT KURMI
रामनारायण यादव
BRAHAMA NARAYAN
CHAUDHARY
जलेश्वर राउत
KHADKA BAHADUR
BHATTARAI
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पुनश्चः
1.

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

2. छन ट 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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