नेपाल सरकार

कृषि षिकास मन्त्रालय

खाद्य प्रषिधि तथा गुण धनयन्त्रण षिभाग
बबरमहल, काठमाडौं ।

अन्त्तिााताा नधतजा प्रकाशन सम्बन्त्िी सूचना
सूचना प्रकाशन धमधतिः २०७४।११।२४

यस खाद्य प्रषिधि तथा गुण धनयन्त्रण षिभागको तपधसलमा उल्ले खखत 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 ।
तपखशल
सेिािः कृषि
पद:- प्राषिधिक सहायक (सेिा करार)

षिज्ञापन न. ०२/०७४।७५ समुहिः खा.पो.गु.धन.

श्रे णी:- राजपर अनंषकत प्रथम

माग सं ख्या:- ५१

अन्त्तिााताामा उपखथथत सं ख्यािः

धसफाररस गररएका मुख्य उम्मेदिारहरुिः
योग्यता
क्रम

दताा न.

उम्मेदिारको नाम

बाबुको नाम

ठे गाना

नं.
१

८६

मधनिा चापागाई

खशि प्रसाद चापागाई

ु ासभा
खााँदबारी १, सं खि

२

८२

सागर दाहाल

नरहरी दाहाल

का.म.न.पा.६, काठमाडौ

३

८३

खशखर आचाया

जगन्नाथ आचाया

सत्यिती गा.पा., गुल्मी

४

९०

सुधनल पोख्रेल

ध्रिराज
पोख्रेल
ु

रत्नपुर ६, थयाङ्गजा

५

११६

धनराजन मगर

लोकेन्त्र कुमार मगर

चम्पे ८, भोजपुर

६

५६

उज्जल रायमाझी

लक्ष्मण रायमाझी

बाग्मती न.पा. २, सलााही

७

७०

थमृधत आले

षिर बहादुर आले

छाङ्ग १, तनहुाँ

८

८०

दृषि ढकाल

गोषिन्त्द ढकाल

दमक न पा २, झापा

९

६७

प्रगती अधिकारी

तोयानाथ अधिकारी

सुयषा िनायक ४, भिपुर

१०

४५

ददपा लाधमछाने

कमाबन्त्िु लाधमछाने

धसनामङ्गल, काठमाडौ

११

७

प्रधतक्षा श्रे ष्ठ

षिश्व भि श्रे ष्ठ

खलङ्गा ६ , प्युठान

१२

८१

दृश्य ढकाल

गोषिन्त्द ढकाल

दमक न पा २, झापा

१३

४७

रामहरी लाधमछाने

कृष्ण प्रसाद लाधमछाने

दुिौली न.पा., धसन्त्िुली

१४

२१

कुमार भण्डारी

लोक बहादुर भण्डारी

कालागााँउ ३, अछाम

१५

६५

प्रेम कुमार धलम्बु

धबर बहादुर धलम्बु

सुनबिी न.पा.६, मोरङ्ग

१६

२७

बन्त्दना लाधमछाने

प्रेमलाल लाधमछाने

धनमालपोखरी २, काथकी

१७

१०९

सरोज पौड्याल

कुमार प्रसाद पौड्याल

भातगााँउधसनिारी ६, सुनसरी

१८

९

सधबरा पाण्डे

राजेन्त्र प्रसाद पाण्डे

पााँचखाल ४, काभ्रे

१९

७२

सं खजि कुमार धसं ह

राम सुरत धसं ह

हखिसिाा ९, महोिरी

२०

८९

साधबरी पौडेल

धभम प्रसाद पौडेल

ढोरषफदी ३, तनहुाँ

२१

१२२

सन्त््या दीप धिताल

खखले श्वरी धिताल

गैडाकोट ११, निलपरासी

२२

११

प्रधतक्षा नेपाल

दामोदर प्रसाद नेपाल

नागाजुन
ा न पा ५, काठमाडौ

२३

२८

सौरभ श्रे ष्ठ

रमेश श्रे ष्ठ

हेटौडा न पा ४, मकिानपुर

२४

८७

सेधलना थापा

झनक बहादुर थापा

ददिेल ६, खोटाङ्ग

२५

४०

अधनता लाधमछाने

रामचन्त्र लाधमछाने

हेटौडा न पा ४, मकिानपुर

२६

१००

सागर राज पोख्रेल

गोषिन्त्द प्रसाद पोख्रेल

षिराटनगर म न पा ३, मोरङ्ग

२७

५४

मनोज कुमार यादि

धमश्रीलाल राय

षपप्रा पोखरीया ४, रौतहट

२८

१

सधतस कुमार मण्डल

गोपाल मण्डल केिट

रङ्गेली न.पा.४, मोरङ्ग

२९

१९

मधनि अधिकारी

कृष्ण बहादुर अधिकारी

थाहानगर ७, मकिानपुर

३०

६१

अन्त्जु हुमागाई

दे िीरन्त्जन हुमागाई

भरु ार ४, उदयपुर

३१

४

राजेश कुमार चौिरी

राम चन्त्र चौिरी

मैन्त्हा सहजिाहु ७, सप्री

३२

३

निराज आचाया

हरर प्रसाद आचाया

धबराटनगर म.न.पा.३, मोरङ्ग

३३

८४

दुगाा राई

मदिम राई

धबराटनगर म.न.पा.११, मोरङ्ग

३४

१०३

सं जय खड्का

खजत बहादुर खड्का

मेचीनगर न पा १०, झापा

३५

२

भािना शमाा खिधमरे

कमल प्रसाद खिधमरे

धबताामोड न.पा. २, झापा

३६

१७

लीला खनाल

रामचन्त्र खनाल

खाम्लालुङ्ग ६, ते ह्रथुम

३७

२४

श्रिण राणा मगर

राजु राणा मगर

िापासी ४, काठमाण्डौ

३८

८८

प्रधतक्षा पखण्डत

बुदिराम पखण्डत

िमािती १ , प्युठान

३९

११२

ददपेन्त्र प्रसाद भट्ट

लोकराज भट्ट

कोटे ली ३ , डडे ल्िुरा

४०

२२

प्रषिण कुमार अधिकारी

राम अयो्या यादि

िनगढा २, सलााही

४१

३४

पधलथथा प्रजापधत

कृष्ण कुमार प्रजापधत

म्यपुर धथमी १०, भिपुर

४२

१४

धनकी अमात्य

महाषिर अमात्य

भिपुर न.पा.४, भिपुर

४३

६०

षिनय काफ्ले

कषपलदे ि काफ्ले

षकधतापरु न पा ६, काठमाडौ

४४

४२

गौरी हमाल

महे श हमाल

षिराटनगर म न पा १६, मोरङ्ग

४५

७७

रजनी सापकोटा

जीि प्रसाद सापकोटा

पन्त्चकन्त्या २, नुिाकोट

४६

७६

सधमर धसिाकोटी

प्रेमलाल धसिाकोटी

सुनखानी ९ भदौरे , दोलखा

४७

४८

कषिता डं गोल

बंशीिर डं गोल

सुनकोटी गा.षि.स.७, लधलतपुर

४८

४३

प्रधमला राई

रे शम बहादुर राई

िरान न पा ३, सुनसरी

४९

१६

प्रधतमा लम्साल

भरत प्रसाद लम्साल

सुकौरा ५, मकिानपुर

५०

९१

उमेश पौडे ल

कृष्ण प्रसाद पौडेल

ु ७, दोलखा
मेलङ्ग

५१

९९

भारती अधिकारी

मानस अधिकारी

महादे िा ७ , सप्री

पद:- प्राषिधिक सहायक (सेिा करार)

प्रधतक्षा सूचीमा रहेका उम्मेद्वारहरुिः
१

९२

बादल चेम्जोङ्ग

षटकाराम चेम्जोङ्ग धलम्बु

बसन्त्तपुर ४, िनकुटा

२

१८

सन्त्दे श काँडेल

बालकृष्ण काँडेल

भरतपुर उ म न पा ८, खचतिन

३

९६

सोधभता प्याकुरे ल

भपु ेन्त्र प्रसाद प्याकुरे ल

हेटौडा न पा ९ ,मकिानपुर

४

७५

सन्त्तोिी बुढाथोकी

गंगा बहादुर बुढाथोकी

पिटी ९ ,दोलखा

५

९५

सन्त्दीप सापकोटा

षिनोद प्रसाद सापकोटा

उग्रचडी ४, काभ्रे

६

३१

रधबना अिाले

राम अिाले

लधलतपुर म न पा ११, लधलतपुर

७

६६

शोभा खड्का

ददल बहादुर खड्का

काब्रे ५, दोलखा

८

५१

श्रिा ढकाल

दुगाा प्रसाद ढकाल

तारकेश्वर न.पा.३, काठमाडौ

९

५०

भपु ेन्त्र गौतम

लीला प्रसाद गौतम

ठू लो धसरुिारी ४, धसन्त्िुपाल्चोक

१०

४४

सुधनता धलम्बु

खशिराज धलम्बु

इटहरी न.पा.३, सुनसरी

११

६४

जेनी सुब्बा

इन्त्र बहादुर धलम्बु

पथरी न पा १२, मोरङ्ग

१२

१०१

हे मन्त्त रािल

लाल बहादुर रािल

परसपुर ७, बााँके

१३

७३

अखथमता खरे ल

ले खनाथ खरे ल

सोनापुर ३, सुनसरी

१४

६९

बसन्त्ती थापा

राज कुमार थापा

कोटे श्वर , काठमाडौ

१५

११०

सुरक्षा कट्टे ल

प्रेम कट्टे ल

षफक्कल ८, इलाम

सदथय सखचि
सेिा करार छनौट सधमधत

