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सूचना नं.: ७७/०७४-७५,  मिमि :- २०७४/८/२१ 

 
लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौडाको देहायका ववज्ञापनिा हेटौंडा र वीरगञ्ज केन्द्रिा सञ्चालन भएको 
प्रमियोमगिात्िक मलखिि परीक्षािा सखमिमलि उमिेदवारहरुिध्ये वणाानकु्रिानसुार देहायका रोल नमबर िथा नाि, थर भएका 
उमिेदवारहरु उत्तीणा भै अन्द्िरवािााको लामग छनौट भएको व्यहोरा समबखन्द्िि सबैको 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 ।  
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ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ १२६४१ १२६४२ 
वकमसि  िलुा िवहला 
िाग पद संख्या  २ १ 
परीक्षािा सखमिमलि उमिेदवार संख्या      १८१ 
अन्द्िरवािााको लामग छनौट भएको संख्या ४ ७ 

 

वणाानकु्रि नं. रोल नं. उमिेदवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
१ 170051 इखन्द्दरा बन्द्जाडे चन्द्रिणी खशवलाल िवहला 
२ 170062 कुिारी उिा वि िगेन्द्रबहादरु िनबहादरु िवहला 
३ 170079 जनु ुशे्रष्ठ नन्द्दलाल बवुििान िवहला 
४ 170148 िेखससका आचाया हेिलाल कुलप्रसाद िवहला 
५ 170154 यान प्रसाद ढकाल हिुप्रसाद गौरीकान्द्ि िलुा 
६ 170179 रुपा लािा िािाङ मथङ मललाबहादरु डमवरबहादरु िलुा, िवहला 
७ 170189 मलला मसलङु्ग मित्रकुिार िनबहादरु िलुा, िवहला 
८ 170200 शमिाला गौिि सदुािा लोकनाथ िलुा, िवहला 

 

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

वणाानकु्रि नं. 
अन्द्िरवािाा हनु ेमिमि र सिय  

मिमि सिय 
१ - ४ 

२०७४/११/१६ 
ददनको १:०० बजे 

५ - ८ ददनको ३:०० बजे 
 

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