
  प्रदेश लोक सेवा आयोग 
प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम। 

(परीक्षा शाखा) 

सूचना नं.: ११/०७८-७९                         ममम िः २०७८।०७।१५ 

प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं.२, जनकपुरधामको देहायका मवज्ञापनमा ललइएको लललख  परीक्षामा सम्मिलल  उिेदवारहरु 

मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

लामग छनौट भएको व्यहोरा सम्वम्मि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूमहक परीक्षर् र 

अन्तवाा ााको लामग छनौट भएका उिेदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , आवश्यक न्यनू म योग्य ा एकीन हुने सम्परू्ा 

प्रमार्पत्र  था अन्य आवश्यक कागजा हरू र दरखास्त फारामको प्रथम र   ृीय पाना २/२ प्रम  भरी उक्त प्रमार्पत्रहरूको 

प्रम ललमप उिेदवार आफैले प्रमालर्  गरी अन्तवाा ााको लामग आफुलाई  ोमकएको ममम  भन्दा अमिल्लो मदन सि रुजू गराउन ु

पनछे । आवश्यक न्यनू म योग्य ा  था अन्य आवश्यक कागजा को प्रमार्पत्रहरु नपयुााएमा जुनसुकै बख  दरखास्त रद्द हुनछे 

। छनौट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम   र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मालथ उम्मल्ललख  सक्कल कागजा  

र प्रवेशपत्र ललई  ोमकएको समय भन्दा १(एक) िण्टा अगाव ैअमनवाया उपम्मस्थ  हुनु पनेछ । सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनछे ।  
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ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम छनौट समहू 

१ ३३४९ निश्चल आकाश शे्रष्ठ चुडा वहादुर / उमा कुमारी केशर बहादुर खुला, आ.ज. 

२ ३६४० पररवेश फुयाल पुरण कुमार / नमिा शमाािन्द खुला 

३ ३४१५ मनिषा साह िागेश्वर / सरस्वती राम कृष्ण खुला, मनहला 
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 सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ाा कायाक्रम हुने स्थान, ममम  र समयिः 

स्थानिः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं.२, जनकपुरधाम ।  

साममूहक परीक्षर् र अन्तवाा ाा कायाक्रम 

ब.क्र.नं.  ममम  साममूहक परीक्षर् अन्तवाा ाा कायाक्रम 
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