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

११० /०७६-७७

अनामनगर, काठमाण्ड ं
मित िः–२०७६।४।२७

लोक से वा आयोग, इलाम कायाा लयबाट स्थानीय तहको लागग सं चागलत गवज्ञापन नं. १०६५७/०७५-७६ (खुला), गवगवध से वा, पााँ चौ तह,
मगहला गवकास गनरीक्षक पदको गमगत २०७६/४/१० गते सञ्चालन भएको प्रथम चरणको गलखखत परीक्षामा सखिगलत भएका १७२
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

1=

१०००५

सगबना गनरौला

2=

१०००६

गबमलादे वी गिगमरे

3=

१००१४

टीकादे वी खड् का

4=

१००१५

5=

बावक
ु ो नाम

बाजेको नाम

इश्वरीप्रसाद गनरौला

गटकाराम गनरौला

RAJENDRA PRASAD
GHIMIRE
KHADKA BAHADUR
KHADKA

GOBINDA PRASAD
GHIMIRE
DHAN BAHADUR
KHADKA

शुगशला सु वेदी

ठाकुरप्रसाद सु वेदी

मनोरथ सु वेदी

१००१७

सृ जना कठे त

चन्द्रबहादु र कठे त

नरबहादु र कठे त

6=

१००२४

तारादे वी गमश्र

TEJ PRASAD MISHRA

DEVI PRASAD MISHRA

7=

१००२६

तारा बजगाई

दे गवप्रसाद बजगाई

अगभचन्द्र बजगाई

8=

१००२७

मुना काकी

टे कबहादु र काकी

अम्बरबहादु र काकी

9=

१००३५

रीतादे वी गनरौला

KASHI NATH NIRAULA

JANAK LAL NIRAULA

10=

१००३८

कगवता भण्डारी

कमलबहादु र भण्डारी

यामबहादु र भण्डारी

11=

१००४०

प्रेरणा आचाया

KUL PRASAD ACHARYA

KRISHNA LAL ACHARYA

12=

१००४१

प्रगतमा खगतवडा

लक्ष्मीप्रसाद खगतवडा

जयकुमार खगतवडा

13=

१००४३

योजना रे ग्मी

गडल्लीराम रे ग्मी

फगणन्द्रप्रसाद रे ग्मी

14=

१००४४

सु गमत्रा अगधकारी

यु वनाथ अगधकारी

भवानी शकर अगधकारर

15=

१००४५

शगमाला मगर

राजबहादु र रानामगर

टं कबहादु र रानामगर

16=

१००५१

सरस्वती दाहाल

नरे न्द्र दाहाल

हररप्रसाद दाहाल

17=

१००६०

सु यामाला पन्दाक

TEJ BAHADUR PANDAK

AMMAR JUNG PANDAK

18=

१००६३

मायाकुमारी ऐर

कमलगसं ह ऐर

कागजगसं ह ऐर

19=

१००८२

सागबत्रा अगधकारी

कृष्णप्रसाद अगधकारी

खडानन्द अगधकारी

20=

१००८९

कुश्वती गणे श

PELKULAL GANESH

BIHARI LAL GANESH

21=

१००९४

गदब्याश्वारी खनाल

चोमनाथ खनाल

रामप्रसाद खनाल

22=

१०१०५

चम्पावती दाहाल

PADAM LAL DAHAL

HARI PRASAD DAHAL

23=

१०११४

लुना खगतवडा

HOM PRASAD
KHATIWADA

SHIVA LAL KHATIWADA

24=

१०११५

कञ्चन दाहाल

खड् गप्रसाद दाहाल

मनोरथ दाहाल
पाना नं. ~ 1 ~

क्र. नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

25=

१०१३०

जुना से गलङ्ग

RAM KUMAR SELING

NAR DHOJ SELING

26=

१०१३३

मगनता राइा

KRISHNA PRASAD RAI

KALI BAHADUR RAI

27=

१०१४५

मन्जु भट्टराई

KRISHNA PRASAD
BHATTARAI

BADRI NATH BHATTARAI

28=

१०१५१

गनमाला खनाल

PITAMBAR KHANAL

DATA RAM KHANAL

29=

१०१५४

रन्जना तामाङ्ग

JIT MAN TAMANG

LAKA BAHADUR
TAMANG

30=

१०१७०

गोमा राई

नेत्रबहादु र राई

बखतबहादु र राई

31=

१०१८७

कृष्णकला भट्टराइा

KASHINATH BHATTARAI

PRAJAPATI BHATTARAI

32=

१०१८९

रे णु का राइा

RAM KUMAR RAI

TRIBHU NATHA RAI

33=

१०१९१

बन्टी चौधरी

PADAM KUMAR
CHAUDHARI

PUHATU CHAUDHARI

34=

१०१९७

चन्द्रा थापा

KARNA BAHADUR THAPA

DHAN BIR THAPA

35=

१०२००

गडसब काकी

TILAK BAHADUR KARKI

LAL BAHADUR KARKI

36=

१०२०२

गसजाना खड् का

BIRKHA BAHADUR
KHADKA

RAN BAHADUR KHADKA

37=

१०२०५

गबगनताकुमारी शाह

JAYA NARAYAN SHAH

DOMAN LAL SHAH

38=

१०२०७

पुजा न्यौपाने

रूकमागत न्यौपाने

दामोदर न्यौपाने

39=

१०२११

सम्झना कोइराला

भखिप्रसाद कोइराला

दे गवभि कोइराला

40=

१०२१४

जमुना पौडे ल

थानेश्वर पाध्या

मगनरत्न पाध्या

41=

१०२१८

सु गनता पोख्रेल

गौरर शंकर पोख्रेल

रन्तप्रसाद पोख्रेल

42=

१०२२१

जानुकादे वी बस्नेत

वीरबहादु र बस्नेत

गणे शबहादु र बस्नेत

43=

१०२२४

पावा ता ओडारी प्रसाई

पदमप्रसाद ओडारी

प्रेमप्रसाद ओडारी

44=

१०२४६

गु न्जा भट्टराई

रं गप्रसाद भट्टराई

श्रीनारायण भट्टराई

45=

१०२४७

शान्ता पौडे ल

बु खिमान पौडे ल

मेहर मान पौडे ल

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 गराइन्छ ।

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

पाना नं. ~ 2 ~

