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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं.  ३०/०७५–७६, लिलत २०७५/०५/ १७ 

लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कायाालय¸ जलेश्वरकोको र्दहेायको विज्ञापन तथा पर्दहरुमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्रमा 

संचावित विवखत परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये िर्ाानकु्रमानसुार र्देहायका रोि नमबर तथा नाम थर भएका उममेर्दिार 

उत्तीर्ा भई अन्द्तिाातााको िावि छनौट भएको व्यहोरा समिवन्द्ित सबैको जानकारीको िावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । छनौट 

भएका उममेर्दिारिे लोक सेवा आयोग¸जलेश्वर कायाालय¸ जलेश्वरिा र्दहेायको वमवत र समयमा हुने अन्द्तिााताा वर्दन आउँर्दा 

पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रवत, र्दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत¸ ततृीय  

पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रिेशपत्र विई तोवकएको समय भन्द्र्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपवस्थत हुनपुनेछ । अन्द्तिाातााका वर्दन 

सािाजवनक विर्दा पना िएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित् सञ्चािन हुनेछ । 
 

१. कृषि¸ मत्स्य 
 

 

सेवा, सिूह, उपसिूहः  कृवि, मत्सस्य पदः  नायि प्राविविक सहायक, तह/शे्रणीः  रा.प.अनं. वितीय 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/२८ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 
 
 
 
 
 

 

 

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ १२२५७ - - - - - - 

लकलसिः  खुला महिला आ .ज.  मधेसी दहलत अपाङ्ग हप .के्ष.  

िाग पद सखंयाः १ - - - - - - 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया  ९३                                 
अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको सखंया 
६ - - - - - - 

 
 
 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  100001 अचु्यत गौतम एकदेव शंकरप्रसाद खुला 

2.  100091 प्रकाश सुवेदी  हिमप्रसाद हिल्लीप्रसाद खुला 

3.  100118 मान बिादुर खत्री कृष्णाबिादुर गगनबिादुर खुला 

4.  100121 हमहिलेश कुमार पंहित रामऔतार मोलहु खुला 

5.  100146 राजेश यादव मिेन्द्र ठग्गा खुला 

6.  100186 हशवशंकर यादव रामु बनबारी खुला 
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२. कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. 
 

सेवा, सिूह, उपसिूहः  कृवि, िा.पो. एण्ड डे.डे. पदः  नायि पश ुसेिा प्राविविक, तह/शे्रणीः  रा.प.अनं. वितीय 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/२८ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 

  

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ १२२५८ - - - - - - 

लकलसिः  खुला महिला आ .ज.  मधेसी दहलत अपाङ्ग हप .के्ष.  

िाग पद सखंयाः १ - - - - - - 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया ९५ 
अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको सखंया 
६ - - - - - - 

 
 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  100001 अचु्यत गौतम एकदेव  शंकरप्रसाद खुला 

2.  100118 मान बिादुर खत्री कृष्णाबिादुर  गगनबिादुर खुला 

3.  100150 राम उदगार मितो िरेराम हवलु्ट खुला 

4.  100154 राम बिादुर बसे्नत गणेशबिादुर नरबिादुर खुला 

5.  100170 ललन साि रौहनयार  मिेन्द्र गुदारी खुला 

6.  100186 हशवशंकर यादव रामु बनबारी खुला 
 

 

 

१. मत्स्य¸    २. ला.पो. एण्ड िे.िे.को   एकीकृत अन्तरवाताा कायाक्रम 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि अन्तरवाताा कायाक्रि 

1.  100001 अचु्यत गौतम एकदेव शंकरप्रसाद 

२०७५।०६।१४  गते 

हदनको २:०० बजे 

2.  100091 प्रकाश सुवेदी  हिमप्रसाद हिल्लीप्रसाद 

3.  100118 मान बिादुर खत्री कृष्णाबिादुर गगनबिादुर 

4.  100121 हमहिलेश कुमार पंहित रामऔतार मोलहु 

5.  100146 राजेश यादव मिेन्द्र ठग्गा 

6.  100150 राम उदगार मितो िरेराम हवलु्ट 

२०७५।०६।१५  गते 

हदनको ११:०० बजे 

7.  100154 राम बिादुर बसे्नत गणेशबिादुर नरबिादुर 

8.  100170 ललन साि रौहनयार  मिेन्द्र गुदारी 

9.  100186 हशवशंकर यादव रामु बनबारी 
 

नोटः    १०००३७¸ १०००६५ र १०००८१ का उमे्मदवारिरुले उत्तरपुस्तिकामा की उले्लख नगरेको हुुँदा हनजिरुको   
             उत्तरपुस्तिका रद्द गररएको छ । 
  
 

............................ .................................. ................................. .................................. 

(िेखनाथ बस्ताकोटी) (रेपनाथ आचाया) (सररता कुमारी खवतिडा) (वडल्िीराज पोखरेि) 

नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उप-सलचव के.प्र. उपसलचव 
 


