
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. २२/07९-80, सभसत् 207९/0५/१६ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 1143१/077-78 (खरुा), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेट्रोरोजी सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी 
(प्राववसधक), सससनमय सभस्त्री भाग ऩद सॊखमा ३ (तीन) का रासग सरइएको सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका रासग छनौट बएका 
६ (छ) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ बाद्र १५ य 16 गते 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 207९/0५/१६ 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 150048 
याभववश्वास मादव 

रोहायऩट्टी-4, भहोत्तयी 
भहेन्द्रप्रसाद/भिु वहया 

श्री गणुथतय तथा नाऩतौर 
कामाारम, जनकऩयु 

2 260061 
ससवाशकुभाय मादव 

वीयगि-28, ऩसाा 
ञ्जशवनाथप्रसाद/गामत्रीदेवी देवकी 

श्री गणुथतय तथा नाऩतौर 
कामाारम, वीयगि 

3 150040 
भहेन्द्र गोइत 

ससयाहा-8, ससयाहा 
वप्रतभ/एकरास ससतर 

श्री गणुथतय तथा नाऩतौर 
कामाारम, वीयगि 

 

 

वैकञ्जपऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

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

१ 260039 भहभद ज्माउद्वदन अॊसायी/वीयगि-14, ऩसाा प्रवेज अहभद/असभना तैमफ 
 

 

अथथामी मोग्मताक्रभ्     

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

१ 260043 इस्रारुद्वदन अॊसायी प्रवेज अहभद तैमफ 
२ 210026 याजेशकुभाय चौधयी इन्द्रनायामण सफरट 

३ 260008 खशुीनन्दन चौधयी जगयनाथ ननु ु

४ 260062 वप्रती झा सञु्जजतकुभाय बोरा 
5 150028 असनरकुभाय ठाकुय फैधनाथ तेञ्जजरार 
6 150045 याभकुभाय मादव याजेन्द्रधयझाय सोन्पीधयुझाय 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका फहादयु योका)       (देवयाज ढकार)      (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृत         केन्द्रीम 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. २३/07९-80, सभसत् 207९/0५/१६ 

 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 1143२/077-78 (भवहरा), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेट्रोरोजी सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी 
(प्राववसधक), सससनमय सभस्त्री भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका रासग छनौट बएका 
३ (तीन) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ बाद्र १५ य 16 गते 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 207९/0५/१६ 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 210009 
यवीना भण्डर 

हनभुाननगय कङ्कासरनी-10, सप्तयी 
भनोजकुभाय/ 

यभादेवी 
फासदेुव 

श्री गणुथतय तथा नाऩतौर 
कामाारम, वीयगि 

 

 

 

वैकञ्जपऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

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

१ 210044 ऩजुा साह, राहान-4, ससयाहा सफयेन्द्रकुभाय/सभनादेवी सूमानाथ 
 

 

 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका फहादयु योका)       (देवयाज ढकार)      (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृत         केन्द्रीम 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.~ 3~ 

 

 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. २४/07९-80, सभसत् 207९/0५/१६ 

 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 1143३/077-78 (आ.ज.), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेट्रोरोजी सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी 
(प्राववसधक), सससनमय सभस्त्री भाग ऩद सॊखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका रासग छनौट बएका 
५ (ऩाॉच) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ बाद्र १५ य 16 गते 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 207९/0५/१६ 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 210017 
अभयीतरार चौधयी 
अञ्जग्नसाइडय कृष्णासवयण-2, सप्तयी 

देवनायामण/ 

शोबाकुभायी 
कोकाइ 

श्री गणुथतय तथा नाऩतौर 
कामाारम, वीयगि 

 

 

 

वैकञ्जपऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

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

१ 210052 सनु्दयकुभाय ससॊह/ सञु्जखऩयु-2,ससयाहा सफरयदेवकुभाय/नैनाकुभायी कायी 
 

 

 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका फहादयु योका)       (देवयाज ढकार)      (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृत         केन्द्रीम 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.~ 4~ 

 

 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 
 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. 25/079-80, सभसत् 207९/05/1६ 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ.11431-11433/07७-7८(खरुा तथा सभावेशी) नऩेार इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, भेट्रोरोजी 
सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), सससनमय सभस्त्री ऩदभा सनमञु्जिका रासग ससपारयश बएका उम्भेदवायहरूरे प्राप्त 
गयेको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ बएको एकभषु्ठ मोग्मताक्रभको सूची सभसत २०७९।०५।१६ 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 150048 याभववश्वास मादव भहेन्द्रप्रसाद वहया खरुा 

2 260061 ससवाशकुभाय मादव ञ्जशवनाथप्रसाद देवकी खरुा 

3 150040 भहेन्द्र गोइत वप्रतभ ससतर खरुा 

4 210017 अभयीतरार चौधयी देवनायामण कोकाइ आ.ज. 

5 210009 यवीना भण्डर भनोजकुभाय फासदेुव भवहरा 
 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका फहादयु योका)       (देवयाज ढकार)      (कुरप्रसाद साऩकोटा) 
  शाखा असधकृत         केन्द्रीम 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 बाद्र 21 गते कामाारम सभमभा सम्ऩका  गनुाहनु जानकायी गयाइन्छ। 

 


