
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. ११२/07९-80, सभसत् 207९/१०/२६ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114२५/07८-7९ (खरुा), नेऩार कृवष सेवा, रा.ऩो. एण्ड डे.डे. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम 
शे्रणी (प्राववसधक), नामव ऩश ुसेवा प्राववसधक भाग ऩद सङ्खखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका 
रासग छनौट बएका ३ (तीन) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ भाघ २६ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखथथत 
बएका उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ 
फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा थथामी सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/१०/२६ भा सनणाम बएको 
हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
 उम्भेदवायको 
नाभ,थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको नाभ 
फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  कामाारम 

१ 1068273 210017 रुऩेश मादव 

ववष्णऩुयु-4, ससयाहा 
अरुणकुभाय/तलु्पी गदुय 

श्री याइजोववमभ तथा 
घाॉसेफारी फीउ ववजन 
प्रमोगशारा, जनकऩयुधाभ, 
धनषुा 

 

 

वैकखल्ऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

भाथटय 
आई.डी. 

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

१ 1047957 260009 
ओभप्रकाश चौयससमा 
ऩकहाभैनऩयु-2, ऩसाा 

खशवनाथ/ससुगमा सनुयभन 

 

 

अथथामी मोग्मताक्रभ्     

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

१ 150029 असभतकुभाय याम ववनमकुभाय ववल्टु 

२ 210024 ऩसुनताकुभायी साह प्रब ु भहाववय 
3 150139 याजकुभाय कटुवार कृष्णफहादयु नयफहादयु 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

(रारफहादयु थाऩा ऺते्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(देवयाज ढकार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(सयेुशफाफ ुखघसभये) 
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.~ 2~ 

 

 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. ११३/07९-80, सभसत् 207९/१०/२६ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114२६/07८-7९ (भवहरा), नेऩार कृवष सेवा, रा.ऩो. एण्ड डे.डे. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम 
शे्रणी (प्राववसधक), नामव ऩश ुसेवा प्राववसधक भाग ऩद सङ्खखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका 
रासग छनौट बएका ३ (तीन) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ भाघ २६ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखथथत 
बएका उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ 
फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा थथामी सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/१०/२६ भा सनणाम बएको 
हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
 उम्भेदवायको 
नाभ,थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको नाभ 
फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  कामाारम 

१ 1105327 150056 
कुन्ती सधभार 

हेटौंडा-16, 
भकवानऩयु 

रुरनायामण/कभरा चडुाभणी 

श्री याइजोववमभ तथा 
घाॉसेफारी फीउ ववजन 
प्रमोगशारा, जनकऩयुधाभ, 
धनषुा 

 

 

वैकखल्ऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

भाथटय 
आई.डी. 

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

१ 1053276 150048 
उषा काकी 
गजयुभखुी-9, इराभ 

जीतफहादयु/सीतादेवी कारीफहादयु 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(देवयाज ढकार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(सयेुशफाफ ुखघसभये) 
शाखा असधकृत 

 



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
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 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. ११४/079-80, सभसत् 207९/१०/२६ 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ.1१४२५-114२६/07८-7९(खरुा तथा सभावेशी) नऩेार कृवष सेवा, रा.ऩो. एण्ड 
डे.डे. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), नामव ऩश ु सेवा प्राववसधक ऩदभा सनमखुिका रासग ससपारयश 
बएका उम्भेदवायहरूरे प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ बएको एकभषु्ठ मोग्मताक्रभको सूची सभसत 
२०७९।१०।२६ को सनणामानसुाय सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभ् 
ए.मो. 
क्र.सॊ. 

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

नम्फय 
ससपारयश बएको 
सभावेशी सभूह 

१ 1068273 210017 रुऩेश मादव 1142५/078-79 खरुा 

२ 1105327 150056 कुन्ती सधभार 1142६/078-79 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। 

 

ऩनुश्च: ससपारयश ऩत्रको रासग सभसत २०७९ पाल्गणु १ गते कामाारम सभमभा सम्ऩका  गनुाहनु जानकायी 
गयाइन्छ। 

 

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(देवयाज ढकार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(सयेुशफाफ ुखघसभये) 
शाखा असधकृत 

 


