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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपरु, डोटी 
सूचना नं. १०८ /०७९-८० मिम िः- २०७९।१२।१७ 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

लोक सेवा आयोग, जिेश्वर कार्ाािर्, जलेश्वरबाट दहेायको मवज्ञापन नं., सेवा, सिहू, श्रेणी र पदको मलमि  परीक्षािा सममिमल  

उमिदेवारहरु िध्ये बणाानकु्रिानसुार दहेायका रोल नमबर, नाि, थर भएका उमिदेवार उत्तीणा भई अन् रवा ााका लामग छनौट भएको 

व्यहोरा  समबमन्ि  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

छनौट भएका उमिदेवारहरुले पासपोटा साईजको फोटो २ प्रम , आवश्यक न्यनू ि योग्य ा यमकन हुने समपणूा प्रिाणपत्र  था अन्य 

आवश्यक कागजा हरु र दरिास्  फारािको प्रथि र   ृीय पाना २/२ प्रम  भरी यो सचूना प्रकाशन भएको मिम ले ७ (सात) 

मदनमभत्र िोक सेवा आर्ोग जिेश्वर कार्ाािर्मा उक्त प्रिाणपत्रहरुको प्रम मलमप उमिदेवार आफैले प्रिामण  गरी रुज ूगराउन ु

पनेछ । छनौट भएका उमिदेवारले दहेायको मिम  र सियिा हुने अन् रवा ाा मदन आउँदा िामथ उमललमि  सक्कल कागजा  र 

प्रवशेपत्र मलई अन् रवा ाा हुने सियको १ (एक) घण्टा अगाव ै लोक सेवा आयोग जिेश्वर कार्ाािर्मा उपमस्थ  हुनपुनेछ । 

अन् रवा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएिा पमन उक्त  कायाक्रि यथाव  सञ्चालन हुनेछ । 
 
 

सेवा, समूह :–  संयकु्त  था एकीकृ    पद :– िररदार वा सो सरह  

शे्रणी :– रा.प.अनं.मि ीय (अप्रामवमिक)   लिलित परीक्षा सञ्चािन लमलत: २०७९।०८।२५ र २६ ग  े   

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर् :– लोक सेवा आयोग, मदपायल कायाालय, डोटी । 

मवज्ञापन नं. ११३०९/०७७-७८ 

मकमसि : आ.प्र. 

िाग पद संख्या : ११ 

मलमि  परीक्षािा सममिमल  संख्या : ९५ 

अन् रवा ााका लामग छनौट भएको संख्या : २ 

 

ब.क्र.नं. रोि नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ १५०१२३ गणशेप्रसाद यादव रािमवलास जगु ु 

२ २६००३८ समुज ा दलुाल कृष्णप्रसाद महिनाथ 
 

अन्तरवाताा हुने स्थान, लमलत र समर् : 

स्थान :  लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालय, जलेश्वर । 

ब.क्र. नं. लमलत अन्तरवाताा कार्ाक्रम 

१-२ २०८०/०१/०४ मदनको ११:०० बजे 

 

 

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

(च ेनकुिार अमिकारी)        (िानबहादरु साउँद)    (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

      नायब सवु्वा               टा.ना.स.ु          उपसमचव 


