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सससनमय अऩयेटय ऩदको प्रमोगात्भक ऩयीऺा य अन्तवााताा कामाक्रभको सॊशोसधत सूचना 
सूचना नॊ. 1१७/०७८-७९, सभसत् २०७9/02/२३ 

 रोक सेवा आमोग, जरेश्वय कामाारमको ववऻाऩन नॊ.11404-11405/2077/078, नेऩार इन्न्जसनमरयङ्ग सेवा, 
भेकासनकर सभूह, सन.उ.स. उऩसभूह, या.ऩ.अनॊ. प्रथभ शे्रणी, सससनमय अऩयेटय ऩदको तऩससरभा उल्रेन्ित भाग ऩद सङ्ख्माका रासग 
प्रमोगात्भक ऩयीऺा य अन्तवााताा कामाक्रभ सञ्चारन गना सभसत २०७९/०२/१७ गते मस कामाारमफाट सूचना नॊ. ११३/०७८-७९  
को सूचना प्रकान्शत गरयएकोभा उक्त प्रमोगात्भक ऩयीऺा य अन्तवााताा कामाक्रभ ववशेष कायणरे देहाम फभोन्जभको सभसत, सभम य 
स्थानभा सञ्चारन हनुे गयी सॊशोधन गरयएको हुॉदा सम्फन्न्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 सरन्ित ऩयीऺाफाट छनौट बएका उम्भेदवायहरूरे प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा उऩन्स्थत हुॉदा असनवामारूऩभा प्रवेश ऩत्र य 
नागरयकता प्रभाणऩत्र सरई उऩन्स्थत हनु तथा अन्तवाातााभा सहबागी हनु आउॉदा हारसारै न्िचेको ऩासऩोटा साइजको पोटो २ (दईु) 
प्रसत, नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र, आवश्मक न्मूनतभ शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको सक्कर प्रसतसवहत प्रसतसरवऩ 2/2 प्रसत, 
दयिास्त पायाभको ऩवहरो ऩाना २(दईु) प्रसत य तेस्रो ऩाना १(एक) प्रसत बयी प्रवेशऩत्र सरई तोवकएको सभमबन्दा १ (एक) घण्टा 
अगावै मस कामाारमभा उऩन्स्थत हनु मसै सूचनाद्वाया जानकायी गयाइन्छ ।  

 

सेवा, सभूह, उऩसभूह् इन्न्जसनमरयङ्ग, भेकासनकर, सन.उ.स. ऩद् सससनमय अऩयेटय शे्रणी् या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 
वव.नॊ. 11404 11405 - - - - - 
वकससभ िरुा भवहरा आ.ज. भधेशी दसरत अऩाङ्ग वऩ.ऺे. 
भाग ऩद सङ्ख्मा 2 1 - - - - - 
सर.ऩ.भा उऩन्स्थत सङ्ख्मा 14 
छनौट बएको सङ्ख्मा 7 ० - - - - - 
 
व.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ थय फाफकुो नाभ फाजेको नाभ छनौट सभूह 

१ 150001 ऩषु्ऩक दाहार वऩताम्फय चेतनाथ िरुा 
२ 210004 ववयफहादयु फम्जन अष्टरार कृष्णरार िरुा 
३ 150010 श्माभकुभाय भहतो शनु्शर जगददश िरुा 
४ 260005 सॊन्जफकुभाय रोप्चन सानकुान्छा भानफहादयु िरुा 
५ 150002 सॊतोषकुभाय ससॊह तेजनायामण रूऩरार िरुा 
६ 150009 सनु्जतप्रताऩ ससॊह चनुचनु याभचन्र िरुा 
७ 260004 ससुभन असधकायी फरफहादयु  कृष्णफहादयु िरुा 

 

प्रमोगात्भक ऩयीऺाको सभसत, सभम य स्थान् 
व.क्र.नॊ. साववकको सॊशोसधत 

स्थान 

 सभसत सभम सभसत सभम 
१-४ २०७९ असाय ११ 

गते 
सफहान ११:०० फजे २०७९ असाय १२ 

गते 
सफहान ११:०० फजे हेबी इन्ववऩभेन्ट सिसबजन कामाारम, 

जनकऩयु, धनषुा ५-७ ददनको १:३० फजे ददनको १:३० फजे 
 

अन्तवााताा कामाक्रभको सभसत, सभम य स्थान् 
व.क्र.नॊ. साववकको सॊशोसधत 

स्थान 

 सभसत सभम सभसत सभम 
१-४ २०७९ असाय १४ 

गते 
सफहान ११:०० फजे २०७९ असाय १९ 

गते 
सफहान ११:०० फजे रोक सेवा आमोग, जरेश्वय कामाारम, 

जरेश्वय ५-७ ददनको १:०० फजे ददनको १:०० फजे 
   
    (हका  फहादयु योका)                    

शािा असधकृत 
 

(कुर प्रसाद साऩकोटा) 
उऩसन्चव 


