नेपाल सरकार

कृषि षिकास मन्त्रालय

खाद्य प्रषिधि तथा गुण धनयन्त्रण षिभाग
बबरमहल, काठमाडौं ।

अन्त्तिााताा नधतजा प्रकाशन सम्बन्त्िी सूचना
सूचना प्रकाशन धमधतिः २०७४।११।२३

यस खाद्य प्रषिधि तथा गुण धनयन्त्रण षिभागको तपधसलमा उल्लेखखत षिज्ञापन नं. र पदमा सेिा करारका लाधग
धमधत २०७४।११।२२ गतेसम्म धलएको अन्त्तिााताामा उपखथथत उम्मेदिारहरुको धलखखत परीक्षाको र
अन्त्तिाातााको प्राप्ांकको योगफलको आिारमा योग्यता क्रमानुसार दे हायका दताा नं. तथा नामथर भएका
उम्मेदिारहरु धनम्नानुसारको पदमा सेिा करारका लाधग परीक्षा सं चालन तथा समन्त्िय सधमधतबाट धसफाररस
भई आएकोले तदनुसार छनौट सधमधतको धमधत २०७४।११।२३ को धनणायानुसार सेिा करारमा धनयुखिका
लाधग धमधत २०७४।११।३० धभर सम्पका राख्ने गरी धसफाररस भएकोले सम्बखन्त्ित सबैको जानकारीको
लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ ।उि अिधिधभर धनयुखिका लाधग यस षिभागमा सम्पका नराख्ने मुख्य
उम्मेदिारको नाम धसफाररस सूचीबाट हटाई प्रधतक्षा सूचीमा रहेका उम्मेद्वारलाई धनम्न क्रमानुसार धनयुि
गररने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्त्छ ।

तपधसल
पद:- खाद्य अनुसन्त्िान अधिकृत (सेिा

षिज्ञापन न.

सेिािः कृषि

करार)

०१/०७४।७५

समुहिः खा.पो.गु.धन.

श्रे णी:- राजपरांषकत तृतीय

माग सं ख्या:- ८

अन्त्तिााताामा उपखथथत सं ख्यािः १७

धसफाररस गररएका मुख्य उम्मेदिारहरुिः
योग्यता

दताा

क्रम नं.

न.

उम्मेदिारको नाम

बाबुको नाम

ठे गाना

१

२३ आकाश काफ्ले

अच्युतम काफ्ले

सुरुङ्गा न.पा. ३, सप्री

२

२४ रुपा थापा

केदार कुमार थापा

टोखा न.पा. ८, काठमाडौ

३

९२ उज्िल कोइराला

धसताराम कोइराला

महारानी झोडा १, झापा

४

८१ भुिन थापा

कृष्ण बहादुर थापा

कानेपोखरी २, मोरङ्ग

५

४० षििेक कुमार सुिेदी पुलामी

मोहन लाल पुलामी

षिजयनगर ४, प्युठान

६

८७ षिमल पोखरे ल

मनोहरी पोखरे ल

षिराटनगर म न पा १, मोरङ्ग

७

२१ प्रकृधत िथती

शङ्कर िथती

फलाटे ८, िनकुटा

८

७० नम्रता क्षेरी

ददपक कुमार क्षेरी

मेचीनगर न पा १२, झापा

पद:- खाद्य अनुसन्त्िान अधिकृत (सेिा करार)
प्रधतक्षा सूचीमा रहेका उम्मेद्वारहरुिः
१

३४ ददपा लाधमछाने

कमाबन्त्िु लाधमछाने

का म न पा ९, काठमाडौ

२

१७ सौरभ श्रे ष्ठ

रमेश श्रे ष्ठ

हेटौडा न पा ४, मकिानपुर

३

९९ धनराजन मगर

लोकेन्त्र कुमार मगर

चम्पे गा पा ८, भोजपुर

४

५० प्रगती अधिकारी

तोयानाथ अधिकारी

सुयषा िनायक ४, भिपुर

५

४१ उज्जल रायमाझी

लक्ष्मण रायमाझी

बाग्मती न.पा.२, सलााही

६

६३ सुसन धनरौला

सुरेश धनरौला

िरान उ न पा १०, सुनसरी

७

७७ हेमन्त्त गौतम

गोपाल चन्त्र गौतम

षिराटनगर म न पा ११, मोरङ्ग

८

७३ कुन्त्जल श्रे ष्ठ

कृष्ण कुमार श्रे ष्ठ

िरान उ न पा १, सुनसरी

९

४७ अन्त्जु हुमागाई

दे िीरन्त्जन हुमागाई

भुरार गा पा ४, उदयपुर

सदथय सखचि
सेिा करार छनौट सधमधत

