ूधान कायार्लय
मानवौोत व्यवःथापन िबभाग

िमितः २०७५/01/24

िसफािरस सम्बन्धी सूचना
यस बकमा करार सेवा अन्तगर्त िरक्त रहेका िनम्न बमोिजमका पदह को लािग िमित २०७४/11/19 मा
िलइएको िलिखत परीक्षा तथा िमित २०७5/01/19 र 20 मा स ािलत अन्तवार्तार्मा उम्मेदवारह ले ूा

गरे को कुल ूा ं कको योग्यताबमका आधारमा दे हायका उम्मेदवारह

सफल भएकोले सम्बिन्धत सबैको

लािग यो सूचना ूकािशत गिरएको छ । सफल उम्मेदवारह ले िनरोिगताको ूमाणपऽ सिहत िमित

२०७5।01।30 गतेसम्म यस िवभागमा सम्पकर् राख्न आउनुहोला । उक्त िमित िभऽ सम्पकर् राख्न
नआएमा िनयमानुसार बैकिल्पक उम्मेदवारलाई िनयुिक्त गिरने व्यहोरा समेत यसै सूचना ारा जानकारी

गराइन्छ ।
िब.नं. २०७४/७५/४६
तह: ८

पद: ूबन्धक (चाटडर् एकाउन्टे न्ट) ‐ करार

माग पद सं ख्या: ३

मुख्य उम्मेदवार
योग्यताबम रोल नं.
१

२

उम्मेदवारको नाम, थर
िन ल ढकाल

बावु / आमाको नाम

बाजेको नाम

राजारामूसाद/रीताकुमारी

इन्िूसाद

ठे गाना
भं गाहा-८, महो री

िब.नं. २०७४/७५/४७
तह: 7

पद: उप‐ूबन्धक (चाटडर् एकाउन्टे न्ट) ‐ करार

माग पद सं ख्या: 7

मुख्य उम्मेदवार
रोल

उम्मेदवारको नाम,

नं.

थर

1

33

सिरता दुवाल

रामूसाद/चन्िमाया

रामभक्त

भक्तपुर-४, भक्तपुर

2

8

िववेक दाहाल

ौीूसाद/गंगादे वी

भ ुवानीूसाद

सताशीधाम-५, झापा

3

7

हरीद जोशी

ु ती
अम्बाद /बेलम

िशबद

वेदकोट-३, क नपुर

4

40

सुिदप पौडेल

सम्भ ुूसाद/दुगार्

खगेन्िूसाद

चन्िािगरी-७, काठमाड

5

25

अं कुश ओझा

हिरकुमार/अचर्ना

दे िवूसाद

भिपुर-4, झापा

6

3

योग्यताबम

बावु / आमाको नाम

बाजेको नाम

नवलिकशोर कोइराला िपनाकीूसाद/सुिसला ख ूसाद

1

ठे गाना

बुधबारे -२, झापा

7

30

भरतकुमार न्यौपाने

भीमूसाद/मीना

दे बद

मािलका-२, दै लेख

बावु / आमाको नाम

बाजेको नाम

ठे गाना

पदमबहादुर

कािलकानगर-१२, बुटवल

वैकिल्पक उम्मेदवार
योग्यताबम

रोल

उम्मेदवारको

नं.

नाम, थर

1

26

सुमन थापा

रामबहादुर/भोजकुमारी

2

45

िववेक अिधकारी

ख्यामनारायण/िवनाकुमारी मोतीूसाद

पुतलीबजार-१३, ःयाङ्जा

3

24

अिँमता ढकाल

मनोजकुमार/िमरा

कमलामाई‐४, िसन्धुली

होमनाथ

िब.नं. २०७४/७५/४8
तह: ७

पद: उप‐ूबन्धक (कानून) ‐ करार

माग पद सं ख्या: १

मुख्य उम्मेदवार
योग्यताबम रोल नं.
१

1

उम्मेदवारको नाम, थर

बावु / आमाको नाम

बाजेको नाम

ठे गाना

सिवता थापा

कुमार/िनमर्ला

दुगार्बहादुर

बल्थली-८, काॅे

2

