
रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
 

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७  website: www.psc.gov.np E-mail: jaleshwor@psc.gov.np ऩाना नॊ.~ 1~ 

 

 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १६/07९-80, सभसत् 207९/0५/१५ 

 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 11420/077-78 (खरुा), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेकासनकर सभूह, सन.उ.स. उऩसभूह, 
या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), भेकासनक्स भाग ऩद सॊखमा ३ (तीन) का रासग सरइएको सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका 
रासग छनौट बएका 5 (ऩाॉच) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९/०५/१३ भा सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩञ्जथथत 
बएका उम्भेदवायहरूको सरञ्जखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ 
फभोञ्जजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा थथामी सनमञु्जिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/0५/१५ भा सनणाम बएको 
हुॉदा सम्फञ्जन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 
मो.क्र.
नॊ. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको नाभ,थय/ 

ठेगाना 
फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ ससपारयश  गरयएको  कामाारम 

१ 210004 
हरयकुभाय भहतो 
 सखुीऩयु-10, ससयाहा 

याभसेवक, गरुाफ सोनाई 
श्री हेबी इक्वीऩभेन्ट सडसबजन 
कामाारम, जनकऩयुधाभ, धनषुा 

२ 150001 
ससुभतप्रसाद मादव 

रञ्जमभसनमा-5, धनषुा 
श्रीचन, भौना याभेश्वय 

श्री हेबी इक्वीऩभेन्ट सडसबजन 
कामाारम, जनकऩयुधाभ, धनषुा 

३ 210008 
सॊजीव मादव 

सतयहतु-2, सप्तयी 
ञ्जशवनाथ, ववभरा देवीरार 

श्री हेबी इक्वीऩभेन्ट सडसबजन 
कामाारम, जनकऩयुधाभ, धनषुा 

 

 

वैकञ्जपऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय/ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 150037 ऩरुुषोत्तभकुभाय असधकायी/कौडेना-2, सरााही याभप्रसाद, सगतादेवी रमभी 
 

 

अथथामी मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय फाफकुो नाभ फाजेको नाभ 

१ 150022 चन्रशेखय शभाा गणेश श्रीकान्त 
२ 210021 द्वदऩेन्रकुभाय भण्डर भहेन्ररार याभवकसन 
३ 150073 सफुोधकुभाय भहतो भहेन्र याभरऺण 
४ 210015 सयुजकुभाय चौधयी ऩयशयुाभ खौवाई 

 

 

 

.............................    ......................      ............................ 
  (हका फहादयु योका)     (देवयाज ढकार)       (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृत            केन्रीम प्रसतसनसध         उऩसञ्जचव 
 



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
 

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७  website: www.psc.gov.np E-mail: jaleshwor@psc.gov.np ऩाना नॊ.~ 2~ 

 

 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १७/07९-80, सभसत् 207९/0५/१५ 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 1142१/077-78 (भवहरा), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेकासनकर सभूह, सन.उ.स. उऩसभूह, 
या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), भेकासनक्स भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका 
रासग छनौट बएका १ (एक) जना उम्भेदवायको सभसत 207९/०५/१३ भा सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩञ्जथथत बएका 
उम्भेदवायको सरञ्जखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ फभोञ्जजभ 
सनम्नानसुायको कामाारमभा थथामी सनमञु्जिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/0५/१५ भा सनणाम बएको हुॉदा 
सम्फञ्जन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 
मो.क्र.
नॊ. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको नाभ,थय/ 

ठेगाना 
फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ ससपारयश  गरयएको  कामाारम 

१ 210037 
प्रसतभा चौधयी 
याभधनुी-9, सनुसयी 

ऩषु्ऩरार, साजन गोवर्द्ान 
श्री हेबी इक्वीऩभेन्ट सडसबजन 
कामाारम, जनकऩयुधाभ, धनषुा 

 
 

 

 

 

 

 

 

............................    ......................      ............................ 
  (हका फहादयु योका)     (देवयाज ढकार)       (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृत            केन्रीम प्रसतसनसध          उऩसञ्जचव 
 

 

 

 

 

  



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १8/07९-80, सभसत् 207९/0५/१५ 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 1142२/077-78 (आ.ज.), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेकासनकर सभूह, सन.उ.स. उऩसभूह, 
या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), भेकासनक्स भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका 
रासग छनौट बएका ७ (सात) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९/०५/१३ भा सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩञ्जथथत 
बएका उम्भेदवायहरूको सरञ्जखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ 
फभोञ्जजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा थथामी सनमञु्जिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/0५/१५ भा सनणाम बएको 
हुॉदा सम्फञ्जन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 
मो.क्र.
नॊ. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको नाभ,थय/ 

ठेगाना 
फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ ससपारयश  गरयएको  कामाारम 

१ 210030 
सन्तोषकुभाय चौधयी 
सप्तकोशी-3, सप्तयी 

हयीनायामण, हवषादेवी सेभन श्री हेबी इक्वीऩभेन्ट सडसबजन 
कामाारम, जनकऩयुधाभ, धनषुा 

 

 

वैकञ्जपऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय/ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 150023 द्वदसरऩकुभाय भण्डर/औयही-9, भहोत्तयी वहमारार, नेसनमा याभऔताय 
 

 

 

.............................    ......................      ............................ 
  (हका फहादयु योका)     (देवयाज ढकार)       (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृत            केन्रीम प्रसतसनसध          उऩसञ्जचव 

 

  



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १९/07९-80, सभसत् 207९/0५/१५ 

 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 1142३/077-78 (भधेशी), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेकासनकर सभूह, सन.उ.स. उऩसभूह, 
या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), भेकासनक्स भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका 
रासग छनौट बएका १४ (चौध) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९/०५/१३ भा सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩञ्जथथत 
बएका उम्भेदवायहरूको सरञ्जखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ 
फभोञ्जजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा थथामी सनमञु्जिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/0५/१५ भा सनणाम बएको 
हुॉदा सम्फञ्जन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 
मो.क्र.
नॊ. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको नाभ,थय/ 

ठेगाना 
फाफ/ुआभाको 

नाभ 
फाजेको नाभ ससपारयश  गरयएको  कामाारम 

१ 150011 
ऻानेश्वयप्रसाद मादव 

भञु्जखमाऩट्टी भसुहसनामा-2, धनषुा 
सत्मनायामण, 

प्रबावती 
फटोही 

श्री हेबी इक्वीऩभेन्ट सडसबजन 
कामाारम, जनकऩयुधाभ, धनषुा 

 

 

वैकञ्जपऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय/ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 150037 ऩरुुषोत्तभकुभाय असधकायी/कौडेना-2, सरााही याभप्रसाद, सगतादेवी रमभी 
 

 

 

.............................    ......................      ............................ 
  (हका फहादयु योका)     (देवयाज ढकार)       (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
   शाखा असधकृत            केन्रीम प्रसतसनसध          उऩसञ्जचव  



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. 20/079-80, सभसत् 207९/05/15 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ.11420-11423/07७-7८(खरुा तथा सभावेशी) नऩेार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेकासनकर 

सभूह, सन.उ.स. उऩसभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), भेकासनक्स ऩदभा सनमञु्जिका रासग ससपारयश बएका 
उम्भेदवायहरूरे प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ बएको एकभषु्ठ मोग्मताक्रभको सूची 
२०७९।०५।१५ को सनणामानसुाय सम्फञ्जन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभ् 
ए.मो. 
क्र.सॊ. 

योर नम्फय उम्भेदवायको नाभ, थय फाफकुो नाभ फाजेको नाभ 
ससपारयश बएको 

सभूह 

1 210004 हरयकुभाय भहतो याभसेवक सोनाई खरुा 

2 150001 ससुभतप्रसाद मादव श्रीचन याभेश्वय खरुा 

3 210008 सॊजीव मादव ञ्जशवनाथ देवीरार खरुा 

4 150011 ऻानेश्वयप्रसाद मादफ सत्मनायामण फटोही भधेशी 

5 210030 सन्तोषकुभाय चौधयी हयीनायामण सेभन आ .ज.  

6 210037 प्रसतभा चौधयी ऩषु्ऩरार गोवर्द्ान भवहरा 
 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका फहादयु योका)       (देवयाज ढकार)      (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृत         केन्रीम प्रसतसनसध     उऩसञ्जचव 

 

नोट्  
मस ववऻाऩनभा सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााको रासग छनौट बई अन्तवाातााभा सञ्जम्भसरत बएका उम्भेदवायहरूरे 
प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्क सम्फञ्जन्धत उम्भेदवायरे मो नसतजा प्रकाशन बएको सभसतरे ७(सात) द्वदनऩसछ अको 
७(सात) द्वदनसम्भ आमोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user फाट हेना सवकने व्महोया 
जानकायी गयाइन्छ । 

 

ऩनुश्च: ससपारयश ऩत्रको रासग सभसत २०७९ बार 19 गते कामाारम सभमभा सम्ऩका  गनुाहनु जानकायी गयाइन्छ। 

 


