
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. १२०/07९-80, सभस ् 207९/११/१२ 

 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114२0/07८-7९ (खरुा), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेट्रोरोजी सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वि ीम शे्रणी 
(प्राववसधक), सससनमय सभस्त्री भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरञ्जख  ऩयीऺाफाट अन् वाा ााका रासग छनौट बएका 
३ ( ीन) जना उम्भेदवायको सभस  207९/१०/२५ भा सञ्चारन बएको अन् वाा ााभा उऩञ्जथि  बएका १ (एक) जना  
उम्भेदवायको सरञ्जख  ऩयीऺा य अन् वाा ााको अॊकसभे को कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्म ाक्रभ फभोञ्जजभ 
सनम्नानसुायको कामाारमभा थिामी सनमञु्जिको रासग ससपारयश गने गयी सभस  207९/११/१२ भा सनणाम बएको हुॉदा 
सम्फञ्जन्ध  सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

 

ससपारयश मोग्म ाक्रभ् 
मो.क्र.
नॊ. 

भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको नाभ,िय/ 

ठेगाना 
फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

ससपारयश  गरयएको  
कामाारम 

१ 723969 260022 
इस्रारुद्वदन अन्सायी 
वीयगि-14, ऩसाा 

प्रवेज/असभना  ैमव 

श्री गणुथ य  िा 
नाऩ ौर कामाारम, 
धनषुा 

 

 

 

अथिामी मोग्म ाक्रभ् 

अ.मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ,िय फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 260016 समुाप्रसाद ञ्जघसभये चन्रववरास गोवऩनाि 

 

 

 

..........................   ..............................      ............................ 
 (हका फहादयु योका)    (डा. याभगोववन्द अमाार)      (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्रीम प्रस सनसध     उऩसञ्जचव 

 

  



रोक सेवा आमोग 
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 ऩत्र सॊखमा्  
चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १२१/07९-80, सभस ् 207९/११/१२ 

 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114२१/07८-7९ (भधेशी), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेट्रोरोजी सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वि ीम शे्रणी 
(प्राववसधक), सससनमय सभस्त्री भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरञ्जख  ऩयीऺाफाट अन् वाा ााका रासग छनौट बएका 
६ (छ) जना उम्भेदवायको सभस  207९/१०/२५ भा सञ्चारन बएको अन् वाा ााभा उऩञ्जथि  बएका ३ ( ीन) जना  
उम्भेदवायको सरञ्जख  ऩयीऺा य अन् वाा ााको अॊकसभे को कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्म ाक्रभ फभोञ्जजभ 
सनम्नानसुायको कामाारमभा थिामी सनमञु्जिको रासग ससपारयश गने गयी सभस  207९/११/१२ भा सनणाम बएको हुॉदा 
सम्फञ्जन्ध  सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्म ाक्रभ् 
मो.क्र.
नॊ. 

भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको नाभ,िय/ 

ठेगाना 
फाफ/ुआभाको 

नाभ 
फाजेको नाभ 

ससपारयश  गरयएको  
कामाारम 

१ 37734 150002 
रुऩेशकुभाय ससॊह 

फरया-07, सरााही 
ञ्जज ेन्रप्रसाद/ 

कासभनीदेवी 
श्माभसनु्दयप्रसाद 

श्री गणुथ य  िा 
नाऩ ौर कामाारम, 
धनषुा 

 

 

वैकञ्जपऩक मोग्म ाक्रभ् 

वै.मो.क्र.नॊ. 
भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको नाभ,िय/ 

ठेगाना 
फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 634887 260020 
सॊञ्जज कुभाय  शभाा 
ऩकाहा भैनऩयु-४, ऩसाा 

यभेश/भैनादेवी आत्भा 

 

 

 

 

..........................   ..............................      ............................ 
 (हका फहादयु योका)    (डा. याभगोववन्द अमाार)      (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्रीम प्रस सनसध     उऩसञ्जचव 

 

  



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
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 ऩत्र सॊखमा्  
चरानी नॊ.: 
 
 

 

एकभषु्ठ मोग्म ाक्रभसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. १२२/079-80, सभस ् 207९/११/१२ 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ.1१४२०-114२१/07८-7९(खरुा  िा सभावेशी) नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, 
भेट्रोरोजी सभूह, याजऩत्र अनॊवक  द्वि ीम शे्रणी (प्राववसधक), सससनमय सभस्त्री ऩदभा सनमञु्जिका रासग ससपारयश 
बएका उम्भेदवायहरूरे प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ बएको एकभषु्ठ मोग्म ाक्रभको सूची सभस  
२०७९।११।१२ को सनणामानसुाय सम्फञ्जन्ध  सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

एकभषु्ठ मोग्म ाक्रभ् 
ए.मो. 
क्र.सॊ. 

भाथटय आई.डी. योर नम्फय उम्भेदवायको नाभ, िय 
ससपारयश गरयएको ववऻाऩन 

नम्फय 
ससपारयश बएको 
सभावेशी सभूह 

१ 723969 260022 इस्रारुद्वदन अन्सायी 11420/078-79 खरुा 

२ 37734 150002 रुऩेशकुभाय ससॊह 11421/078-79 भधेशी 
 

 

 

 

..........................   ..............................      ............................ 
 (हका फहादयु योका)    (डा. याभगोववन्द अमाार)      (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्रीम प्रस सनसध     उऩसञ्जचव 

 

 

 

नोट्  
मस ववऻाऩनभा सरञ्जख  ऩयीऺाफाट अन् वाा ााको रासग छनौट बई अन् वाा ााभा सञ्जम्भसर  बएका उम्भेदवायहरूरे 
प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्क सम्फञ्जन्ध  उम्भेदवायरे मो नस जा प्रकाशन बएको सभस रे ७(सा ) द्वदनऩसछ अको 
७(सा ) द्वदनसम्भ आमोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user फाट हेना सवकने व्महोया 
जानकायी गयाइन्छ । 

 

 

ऩनुश्च: ससपारयश ऩत्रको रासग सभस  २०७९ पापगणु 1४ ग े कामाारम सभमभा सम्ऩका  गनुाहनु जानकायी 
गयाइन्छ। 
 


