
रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयश सम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १२३/07९-80, सभसत् 207९/११/१५ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114२८/07८-7९ (खरुा), नऩेार वन सेवा, ने.ऩा. एण्ड वा.रा. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी 
(प्राववसधक), सससनमय गेभ स्काउट भाग ऩद सॊखमा ३ (तीन) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका रासग छनौट 
बएका ५ (ऩाॉच) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ भाघ २७ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखस्थत बएका ४(चाय) 
जना उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ 
फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा स्थामी सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/११/१५ भा सनणाम बएको 
हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भास्टय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
 उम्भेदवायको 
नाभ,थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको नाभ 
फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  
कामाारम 

१ 1149162 260045 
अववनाश काफ्रे 

ससु्ता-1(फदाघाट-
ससु्ता ऩखिभ) 

चोकरार/वहभकुभायी सबभरार 

श्री ऩसाा याविम 
सनकुञ्च, आधाबाय, 
फाया 

२ 304645 150025 जोगेन्र भहतो 
फटेश्वय-3, धनषुा 

देवसयण/भहासनु्दयी उखचत 

श्री ऩसाा याविम 
सनकुञ्च, आधाबाय, 
फाया 

३ 538974 260020 फारकृष्ण फढुा 
ससॊजा-6, जमु्रा 

जस/ुवाॉच ु सऩादर 

श्री ऩसाा याविम 
सनकुञ्च, आधाबाय, 
फाया 

 

 

 

 

अस्थामी मोग्मताक्रभ्     

अ.मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय फाफकुो नाभ फाजेको नाभ 

१ 260002 कयणकुभाय कुशवाहा नागेश्वयप्रसाद याभअखशष 
२ 150197 अरुण ऩासभान याजवकशोय ऩल्ट 

३ 150069 धभादत्त बाभ जॊगफहादयु जाड 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(डा. याभगोववन्द अमाार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(हका फहादयु योका) 
शाखा असधकृत 

 



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयश सम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १२४/07९-80, सभसत् 207९/११/१५ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114२९/07८-7९ (भवहरा), नेऩार वन सेवा, ने.ऩा. एण्ड वा.रा. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम 
शे्रणी (प्राववसधक), सससनमय गेभ स्काउट भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका रासग 
छनौट बएका २ (दईु) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ भाघ २७ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखस्थत बएका 
२(दईु) जना उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको 
मोग्मताक्रभ फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा स्थामी सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/११/१५ भा 
सनणाम बएको हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भास्टय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
 उम्भेदवायको 
नाभ,थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको नाभ 
फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  
कामाारम 

१ 574880 150180 ऩसु्ऩाकुभायी चौधयी 
कैरायी-8, कैरारी 

कारयुाभ/ठसगमादेवी गाॊधीयाभ 
श्री ऩसाा याविम सनकुञ्च, 
आधाबाय, फाया 

 

 

वैकखल्ऩक मोग्मताक्रभ्     

वै.मो.क्र. 
नॊ. 

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

१ 396190 150032 
प्रभेकुभायी खत्री घती 
फयाहतार-5, सखेुत 

यणफहादयु/कभरा तरु 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(डा. याभगोववन्द अमाार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(हका फहादयु योका) 
शाखा असधकृत 

 



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
 

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७  website: www.psc.gov.np E-mail: jaleshwor@psc.gov.np ऩाना नॊ.~ 3~ 

 

 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयश सम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १२५/07९-80, सभसत् 207९/११/१५ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114३०/07८-7९ (आ.ज.), नेऩार वन सेवा, ने.ऩा. एण्ड वा.रा. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम 
शे्रणी (प्राववसधक), सससनमय गेभ स्काउट भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका रासग 
छनौट बएका ५ (ऩाॉच) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ भाघ २७ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखस्थत बएका 
३(तीन) जना उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको 
मोग्मताक्रभ फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा स्थामी सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/११/१५ भा 
सनणाम बएको हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भास्टय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
 उम्भेदवायको 
नाभ,थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  
कामाारम 

१ 917998 210037 
द्वदऩेन्र मोन्जन 

भकवानऩयुगढी-7, 
भकवानऩयु 

प्रकाश/सनुभामा यणफहादयु 
श्री ऩसाा याविम सनकुञ्च, 
आधाबाय, फाया 

 

 

वैकखल्ऩक मोग्मताक्रभ्     

वै.मो.क्र. 
नॊ. 

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

१ 396190 150032 
प्रभेकुभायी खत्री घती 
फयाहतार-5, सखेुत 

यणफहादयु/कभरा तरु 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(डा. याभगोववन्द अमाार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(हका फहादयु योका) 
शाखा असधकृत 

 



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

 

ससपारयश सम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १२६/07९-80, सभसत् 207९/११/१५ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114३१/07८-7९ (भधेशी), नेऩार वन सेवा, ने.ऩा. एण्ड वा.रा. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम 
शे्रणी (प्राववसधक), सससनमय गेभ स्काउट भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका रासग 
छनौट बएका ५ (ऩाॉच) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ भाघ २७ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखस्थत बएका 
५(ऩाॉच) जना उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको 
मोग्मताक्रभ फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा स्थामी सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/११/१५ भा 
सनणाम बएको हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भास्टय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
 उम्भेदवायको 
नाभ,थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको नाभ 
फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  
कामाारम 

१ 964942 260054 ववजमप्रसाद मादव 

भहागढीभाई-3, फाया 
रारवावपु्रसाद/शोससरा गगुरुी 

श्री ऩसाा याविम 
सनकुञ्च, आधाबाय, फाया 

 

 

वैकखल्ऩक मोग्मताक्रभ्     

वै.मो.क्र. 
नॊ. 

भास्टय 
आई.डी. 

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

१ 407287 210011 
अरुणकुभाय भहया 
अनााभा-3, ससयाहा 

श्रीदेव/सकुन्तीदेवी दखुी 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(डा. याभगोववन्द अमाार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(हका फहादयु योका) 
शाखा असधकृत 

 



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभ सम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १२७/079-80, सभसत् 207९/११/१५ 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ.1१४२८-114३१/07८-7९(खरुा तथा सभावेशी) नेऩार वन सेवा, ने.ऩा. एण्ड वा.रा. सभूह, 
या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), सससनमय गेभ स्काउट ऩदभा सनमखुिका रासग ससपारयश बएका उम्भेदवायहरूरे प्राप्त गयेको 
कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ बएको एकभषु्ठ मोग्मताक्रभको सूची सभसत २०७९।११।१५ को सनणामानसुाय सम्फखन्धत 
सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभ् 
ए.मो. 
क्र.सॊ. 

भास्टय 
आई.डी. 

योर नम्फय उम्भेदवायको नाभ, थय 
ससपारयश गरयएको ववऻाऩन 

नम्फय 
ससपारयश बएको खरुा/ 

सभावेशी सभूह 

१ 1149162 260045 अववनाश काफ्रे ११४२८/०७८-७९ खरुा 

२ 304645 150025 जोगेन्र भहतो ११४२८/०७८-७९ खरुा 

३ 538974 260020 फारकृष्ण वढुा ११४२८/०७८-७९ खरुा 

४ 964942 260054 ववजमप्रसाद मादव ११४३१/०७८-७९ भधेशी 

५ 917998 210037 द्वदऩेन्र मोन्जन ११४३०/०७८-७९ आ.ज. 

६ 574880 150180 ऩसु्ऩाकुभायी चौधयी ११४२९/०७८-७९ भवहरा 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

नोट्  
मस ववऻाऩनभा सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााको रासग छनौट बई अन्तवाातााभा सखम्भसरत बएका उम्भेदवायहरूरे 
प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्क सम्फखन्धत 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 । 

 

ऩनुि: ससपारयश ऩत्रको रासग सभसत २०७९ पाल्गणु १७ गते कामाारम सभमभा सम्ऩका  गनुाहनु जानकायी 
गयाइन्छ। 

 

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(डा. याभगोववन्द अमाार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(हका फहादयु योका) 
शाखा असधकृत 

 


