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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ६४३ /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।१०।२३ 

लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौडाको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  
उमिेदवारहरु िध्ये वणाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवारहरु उत्तीणा भई कम्युटर सीप 
परीक्षण र अन् वाा ााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
छनौट भएका उमिेदवारले देहायको स्थान, मित  र सियिा हुने अन् वाा ाा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत , 
प्रिाणपत्रहरुको सक्कल सदह  नक्कल २/२ प्रत , दरिास्  फारािको प्रथि पाना २ प्रत   था   ृीय पाना भरी प्रवेशपत्र 
मलई  ोककएको सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपम्स्थ  हुनुपनेछ । कम्युटर सीप परीक्षण र अन् वाा ााका ददन 
सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवााः ववववध पदाः  सहायक मवहला ववकास ननरीक्षक तह÷शे्रण ाः  रा.प.अनं. द्वित य 

नल.प. सञ्चालन नमनताः 207४।५।१० गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयाः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७३।७४ १२६६० १२६६१ - - - - - 

किसिमः  खलुा मवहला आ.ज. मधेस  दनलत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद िंख्ाः १ १ - - - - - 

सि.प.मा िम्ममसित िंख्ा       254 
अन्तिााताािो िागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

१० १४ - - - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोि नं. उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूह 

1.  170120 अननता गरुुङ्ग द्वदपकनसंह नरबहादरु मवहला 
2.  170123 अननता बतौला गोवधान गंगाबहादरु मवहला 
3.  170159 कमला भण्डारी विकाराम गोववन्द्द खलुा, मवहला 
4.  170178 ग ता सापकोिा नडल्लीप्रसाद पद्मलाल खलुा, मवहला 
5.  170204 नमनुाकला कौशशक केशवराज नोखराज खलुा, मवहला 
6.  170331 बदु्धकुमारी अयााल प्रमेप्रसाद महोदत्त खलुा, मवहला 
7.  170275 मेनकुा नेपाल उपेन्द्रकुमार इन्द्रप्रसाद खलुा, मवहला 
8.  170075 ररन्द्ता कुमारी ववश्वशे्वरप्रसाद बनु  खलुा, मवहला 
9.  170308 रुपा दहाल लक्ष्म प्रसाद हेमलाल मवहला 
10.  170080 रेखा कुमारी श्यामनन्द्दप्रसाद रामलाल खलुा, मवहला 
11.  170339 शारदा ववश्वकमाा रामबहादरु डम्बरबहादरु मवहला 
12.  170354 संनगता सवेुदी वसन्द्त वहृस्पनत खलुा, मवहला 
13.  170373 सरस्वत  पौड्याल झगरुाम आत्मराम खलुा, मवहला 
14.  170415 सशुस्मता भट्टराई वाबरुाम नललाबल्भ खलुा, मवहला 
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िम््ुटर िीप परीक्षण र अन्तिााताा हुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौडा । 

ब. क्र. नं. 
िम््ुटर िीप परीक्षण िा्ाक्रम  

ब. क्र. नं. 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 
१-७ २०७४/१२/२९ ववहान ८:००   १-७ २०७४/१२/२९ ददनको ११:००  
८-१४ २०७४/१२/२९ ववहान ९:००   ८-१४ २०७४/१२/२९ ददनको २:००  

 

 
 
 

(प्रकाश नतमशल्सना) (ननलकण्ठ शमाा) (सूयानाथ कोइराला) 
कम््यिुर अपरेिर शाखा अनधकृत उप सशचव 

  


