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सूचना नं.: ८२/०७४-७५,  मिमि :- २०७४/८/२३ 

 
 

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 कम्यूटर प्रयोगात्िक परीक्षा िथा 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 कम्यूटर प्रयोगात्िक परीक्षा िथा 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 १२६५५ १२६५६ १२६५७ १२६५८ १२६५९ 
वकमसि  आ.प्र. िलुा िवहला आ.ज. ििेसी 
िाग पद संख्या  २ ४ १ १ १ 
परीक्षािा सखमिमलि उमिेदवार संख्या      २२३ 
अन्द्िरवािााको लामग छनौट भएको संख्या - १६ १२ १० ११ 

 

वणाानकु्रि नं. रोल नं. उमिेदवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको वकमसि 
१ 170137 अनामिका िमिवडा िारानाथ वटकादत्त िलुा, िवहला 
२ 170135 अमनषा कौखशक मबकलकुिार रािशरण िलुा, िवहला 
३ 170317 अिरेन्द्र चौिरी जयल मिला आ.ज. 
४ 170143 अरुण चौिरी चिरुी फाग ु आ.ज. 
५ 170163 गोिा राना िगर बेदवहादरु बवुिबहादरु िवहला 
६ 170030 चन्द्दन प्रसाद रौमनयार कािेश्वरप्रसाद रािथवरुप ििेशी 
७ 170169 खजिेन्द्र प्रसाद यादव रािचन्द्र श्यािलाल िलुा, ििेशी 
८ 170033 जोनीकुिार गपु्ता आलोक शमभपु्रसाद भरिप्रसाद िलुा, ििेशी 
९ 170178 ददवपका शे्रष्ठ ददपककुिार पदिबहादरु िवहला 
१० 170183 दगुाानन्द्द यादव राि ु बच्चालाल िलुा, ििेशी 
११ 170188 ििाराज गपु्ता बैजनाथ छटु ििेशी 
१२ 170192 नववन चौिरी योगनारायण उदयनारायण आ.ज., ििेशी 
१३ 170196 मनिाल चौलागाइ खशवप्रसाद रुरकण्ठ िलुा 
१४ 170200 पजुा कँडेल भववलाल िोमिलाल िलुा, िवहला 
१५ 170204 प्रकाश शे्रष्ठ रुरबहादरु सनकबहादरु िलुा, आ.ज. 
१६ 170055 प्रमिला कुिारी मिश्रा रािववलास देवनन्द्दन िवहला 
१७ 170210 वप्रया बढुाथोकी बिबहादरु बलबहादरु िलुा, िवहला 
१८ 170211 वप्ररंजन गपु्ता श्रीनारायण रािलक्ष्िण ििेशी 
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वणाानकु्रि नं. रोल नं. उमिेदवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको वकमसि 
१९ 170059 बलराि शे्रष्ठ हररप्रसाद मिलकबहादरु आ.ज. 
२० 170219 भीिसेन थोकर िािाङ सन्द्िबहादरु सरेु िलुा, आ.ज. 
२१ 170071 ििसुदुन उपाध्याय ऋवषकेश शेषप्रसाद िलुा 
२२ 170072 िनन्द्जय कुिार दास मबक्रि गोवपदास ििेशी 
२३ 170073 िमनभषुण कुिार झा श्यािसनु्द्दर रािचन्द्र ििेशी 
२४ 170233 िौसिी शे्रष्ठ िहेश्वर राि िवहला 
२५ 170088 रंजीि चौिरी नामगन्द्दर रुपनारायण आ.ज. 
२६ 170239 रिािाया रेग्िी ददनानाथ मभिप्रसाद िवहला 
२७ 170255 ररिा कोइराला मभिबहादरु शेरबहादरु िवहला 
२८ 170100 रुपेश प्रसाद यादब प्रिेप्रसाद भोररक िलुा, ििेशी 
२९ 170103 लालबहादरु चौिरी थारु रािअयोध्या िपेशर आ.ज. 
३० 170114 संजय प्रसाद चौिरी गजेन्द्रप्रसाद जामलि आ.ज. 
३१ 170283 सिेन्द्र कुिार िहिो रािनारायण मबलट िलुा, ििेशी 
३२ 170291 समबना साही िड्गी इन्द्रबहादरु हिाबहादरु िलुा, िवहला, आ.ज. 
३३ 170303 समुिि कुिार दवाडी सखुशलकुिार खशवराज िलुा 
३४ 170308 सखुशला िैनाली हररकृष्ण हिुराज िलुा, िवहला 

 

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

वणाानकु्रि नं. मिमि प्रयोगात्िक सिय अन्द्िरवािाा सिय  
१ - ६ 

२०७४/११/२२ गिे 
ववहान ८:०० बजे ददनको १:०० बजे 

७ - १२ ववहान ९:०० बजे ददनको ३:०० बजे 
१३ - १८ 

२०७४/११/२३ गिे 
ववहान ८:०० बजे ददनको १:०० बजे 

१९ - २४ ववहान ९:०० बजे ददनको ३:०० बजे 
२५ - ३० 

२०७४/११/२५ गिे 
ववहान ८:०० बजे ददनको १:०० बजे 

३१ - ३४ ववहान ९:०० बजे ददनको ३:०० बजे 
रष्टव्य:  
(क) ववज्ञापन नं. १२६५५/०७३-७४(आ.प्र.) िफा  कुनैपमन उमिेदवारको दरिाथि नपरेको व्यहोरा जानकारी गराइन्द्छ । 
(ि) रोल नं. १७०२३८ का उमिेदवारले उत्तरपखुथिकािा वक उल्लेि गरेको नपाईएको हुँदा मनजको उत्तरपखुथिका रद्द गररएको छ । 
(ग) अको सूचना भएिा बाहेक िोवकएको ददन सावाजमनक ववदा पना गएिा पमन कम्यूटर प्रयोगात्िक परीक्षा िथा अन्द्िरवािाा कायाक्रि 

यथावि सञ्चालन हनुेछ । 
 

 

(भरि िनाल) 
शािा अमिकृि 

(शोभािर ज्ञवाली) 
केन्द्रीय प्रमिमनमि  

(पूणािान शे्रष्ठ)        
मनदेशक 

(भरि िरेल) 
कम्यूटर अपरेटर 

  


