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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १०९/०७५–७६, लिलत २०७५/०६/०९  

लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कायाालय¸जलेश्वरको र्दहेायको विज्ञापनमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्रमा संचावित 

विवखत परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये िर्ाानकु्रमानसुार र्दहेायका 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¸ जलेश् वर कायाालयमा 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 हुनुपनेछ । अन्द्तिाातााका 

वर्दन सािाजवनक विर्दा पना िएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित् सञ्चािन हुनेछ । 
 

सेवा, सिूह, उपसिूहः  प्रशासन/िेखा पदः  खररर्दार िा सो सरह तह/शे्रणीः  रा.प.अन.ं वितीय 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०३/२५ र २८ िते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 
 

 

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ १२२०४ 

लकलसि आन्तरिक 

िाग पद सखंयाः ६ 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया 26 
अन्तवाातााको लालग छनौट भएको सखंया १६ 

 

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

1.  100001 अर्जुन खत्री गोपालबहादजि पृथ स िं 

सिसि २०७५।०८।०७ 

गिे सदनको २:०० बरे् 

2.  100009 सदनेश कज िाि चौधिी िािप्र ाद पलट 

3.  100010 सदपक िार् असधकािी सहिा कज िाि सिष्णज प्र ाद 

4.  100011 नबिार् रिर्ाल इन्द्र प्र ाद सिि प्र ाद  

5.  100015 पोष िार् आचारु् र्र् प्र ाद चम्पाखि  

6.  100018 बाबज िाि पौडेल रुप बहादजि िण ध्वर् 

7.  100022 िोर् कज िाि सिसििे  कृष्ण बहादजि दािािाि  

सिसि २०७५।०८।०९ 

गिे सदनको ११:०० बरे् 

8.  100030 र्ादब प्र ाद सिसििे  र्गन्नाथ पिशजिाि 

9.  100033 िार्न फूर्ल डम्बिप्र ाद देिीचिण 

10.  100035 िारे्श प्र ाद पोखिेल सिष्णज प्र ाद नन्दी प्र ाद 

11.  100038 रुद्र बहादजि थापा कज लबहादजि कृष्णबहादजि 

12.  100039 रुपेश ज्ञिाली ििििसण टोपलाल 

13.  100042 शेि िहादजि चौधिी ज्योसिप्र ाद िैिज 

सिसि २०७५।०८।०९ 

गिे सदनको २:०० बरे् 

14.  100043 श्रीकण्ठ िार् सिसििे िोर्िार् ििनाथ 

15.  100045  न्त कज िाि  ाकी धनलाल  निान 

16.  100047  न्तोष ढजिंगाना खड्ग  र्नक लाल 
 

 
  
 

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

(िेखनाथ बस्ताकोटी) (रेपनाथ आचाया) (चरुामवर् मरावसनी) (सररता कुमारी खवतिडा) 

नायब सबु्बा शाखा अलधकृत केन्रीय प्रलतलनधी उप-सलचव 
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