
 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 
 

सूचना नं.: ६६/०७४-७५,  मिमि :- २०७४/८/१९ 
 

लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौडाको देहायका ववज्ञापनिा हेटौंडा र मिरगञ्ज केन्द्रिा सञ्चालन भएको 
प्रमियोमगिात्िक मलखिि परीक्षािा सखमिमलि उमिेदवारहरुिध्ये वणाानकु्रिानसुार देहायका रोल नमिर िथा नाि, थर भएका 
उमिेदवारहरु उत्तीणा भै अन्द्िरवािााको लामग छनौट भएको व्यहोरा समिखन्द्िि सिैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ । छनौट भएका उमिेदवारहरुले देहायको मिमि र सियिा लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, 
हेटौंडािा सञ्चालन हनेु अन्द्िरवािाािा आउँदा पासपोटा साईजको फोटो २ प्रमि, शैखक्षक योग्यिा र नागररकिाको प्रिाणपत्रको 
सक्कलसवहि नक्कल १/१ प्रमि र प्रवेशपत्र मलई िोवकएको ददन १ घण्टा अगावै उपखथथि हनुपुने व्यहोरा पमन यसै सूचनाद्वारा 
अवगि गराईएको छ ।  
 

सेवा, सिूह : इखञ्ज., मसमभल, थयामनटरी  पद : िा.पा.स.टे.    शे्रणी/िह : रा.प.अनं.दद्विीय 
मलखिि परीक्षा मिमि : २०७४/४/१२ गिे   नमिजा प्रकाशन गने : लोक सेवा आयोग, ि.प.क्षेत्रीय मनदेशनालय, सिेुि 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ १२६१९ १२६२० 
वकमसि  िलुा िवहला 
िाग पद संख्या  १ १ 
परीक्षािा सखमिमलि उमिेदवार संख्या      ३० 
अन्द्िरवािााको लामग छनौट भएको संख्या ६ ३ 

 

वणाानकु्रि नं. रोल नं. उमिेदवारको नाि, थर िािकुो नाि िाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
१ 170006 अमनल के.सी. शेरिहादरु गंगािर िलुा 
२ 170010 किलेश मसंह ठगनु्ना िले नन्द्दमसं िलुा 
३ 170025 मिनय अमिकारी चन्द्रप्रसाद कृष्णप्रसाद िलुा 
४ 170026 भरि िाि ुिढुा भैरििहादरु भोटे िलुा 
५ 170027 भपेुन्द्र के.सी. पषु्पिहादरु अमिरिहादरु िलुा 
६ 170033 राजिहादरु कठायि देवभक्त देवी िलुा 
७ 170036 वविला िगर रुरिहादरु िानिहादरु िवहला 
८ 170043 समुिक्षा आचाया िलु्सीराि मित्रलाल िवहला 
९ 170044 सखुथििा काकी राििहादरु िखुक्तिहादरु िवहला 

 

अन्द्िरवािाा हनु ेथथान, मिमि र सिय 
थथान :- लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौंडा 

मिमि 
अन्द्िरवािाा हनु ेसिय (वणाानकु्रि नं. अनसुार) 

ददनको १:०० िजे ददनको ३:०० िजे 
२०७४/११/८ १ देखि ५ समि ६ देखि ९ समि 

रष्टव्य:  
(क) अको सूचना भएिा िाहेक िोवकएको ददन सावाजमनक ववदा पना गएिा पमन अन्द्िरवािाा कायाक्रि यथावि सञ्चालन हनुेछ । 
 

 

 

(ववष्णपु्रसाद उपाध्याय) 
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(शोभािर ज्ञवाली) 
केन्द्रीय प्रमिमनमि  

(पूणािान शे्रष्ठ)        
मनदेशक 

(भरि िरेल) 
कम्यूटर अपरेटर 

  


