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सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िूचना नं  : ७२/२०७३-७४  सिसि : २०७४/०२/१८ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८४/२०७२-७३ (खलुा) अनसुार नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं. वितीय श्रेणी, सहायक 

कम््यटुर अपरेटर ररक्त पद संख्या ४ (चार) को लावग वलइएको अन्तरिाताामा उपवथथत १५ (पन्र) जना उम्मदेिारहरुको वलवखत परीक्षा, 

प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तरिाताा र शवैक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योगको आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन 

आएकोले वनजहरुलाई रोजाइको प्राथवमकताक्रमको आधारमा थथायी वनयवुक्तका लावग तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस गने वमवत 

२०७४/०२/१८ को वनणायानसुार सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िूची 

यो.क्र. न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम वसफाररस भएको कायाालय 

१. ४०००२४ 
वकरणवबन्द ुकोइराला 

टीकापरु-९,कैलाली 
भवक्तराम/सेतदुिेी जयप्रसाद 

वडवभजन सहकारी 

कायाालय,कञ्चनपरु 

२. ४००१३८ 
प्रमोदप्रसाद बाग 

वभमदत्त-५,कञ्चनपरु 
बलदिेप्रसाद/शरीतादिेी शंकरदत्त कारागार कायाालय,कञ्चनपरु 

३. ४००२२९ 
शैलेन्रकुमार बडू  

कृष्णपरु-७,कञ्चनपरु 
गौररदत्त/जानकीदिेी जयानन्द 

वजल्ला प्रशासन 

कायाालय,कञ्चनपरु 

४. ४००२४३ 
समुन खड्का 

गोल्टाकुरी-६,दाङ्ग 
यिुराज/इन्रादिेी धवनराम 

वजल्ला प्रशासन 

कायाालय,डडेल्धरुा 

वैकसपिक योग्यिाक्रि िूची 

िै.यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर र  ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. ४०००८२ 
तका राज जोशी 

लाली-४,दाचुाला 
मनोरथ/विथनादिेी विरभर 

२. ४००२४१ 
सदुशान जोशी 

दखेतभलुी-४,कञ्चनपरु 
प्रजापवत/गोमती बलदिे 

अस्थायी योग्यिाक्रि िूची 

अ.यो.क्र.न.ं रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

1. ४००१९२ राजदुवहत चौधरी मगतराम पनुलाल 

                                                            

          (खगने्र प्रसाद भट्ट)                (धमाराज गरेै)                            (यिुराज पोखरेल) 

            शाखा अवधकृत                          केन्रीय प्रवतवनवध                                वनदशेक 
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सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना नं  : ७३/२०७३-७४  सिसि : २०७४/०२/१८ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८५/२०७२-७३ (मवहला) अनसुार नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं. वितीय 

शे्रणी, सहायक कम््यटुर अपरेटर ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावग वलइएको अन्तरिाताामा उपवथथत ८ (आठ) जना 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योगको 

आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजलाई रोजाइको प्राथवमकताक्रमको आधारमा थथायी 

वनयवुक्तका लावग तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस गन े वमवत २०७४/०२/१८ को वनणायानसुार सम्बवन्धत सबैको 

जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम वसफाररस भएको कायाालय 

१. ४०००१४ 
उमेशकुमारी चौधरी 

धनगढी-७,कैलाली 
चनकलाल/दिेी पशिुा 

कारागार 

कायाालय,डडेल्धरुा 

 

 

  

   (खगने्र प्रसाद भट्ट)                (धमाराज गरेै)                               (यिुराज पोखरेल) 

      शाखा अवधकृत               केन्रीय प्रवतवनवध                                     वनदशेक 
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सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना नं  : ७४/२०७३-७४  सिसि : २०७४/०२/१८ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८६/२०७२-७३ (आ.ज.) अनसुार नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं. वितीय 

शे्रणी, सहायक कम््यटुर अपरेटर ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावग वलइएको अन्तरिाताामा उपवथथत १७ (सत्र) जना 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योगको 

आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजलाई रोजाइको प्राथवमकताक्रमको आधारमा थथायी 

वनयवुक्तका लावग तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस गन े वमवत २०७४/०२/१८ को वनणायानसुार सम्बवन्धत सबैको 

जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम वसफाररस भएको कायाालय 

१. ४०००११ 
अशोककुमार चौधरी 

कृष्णपरु-९,कञ्चनपरु 
मानबहादरु/माघीदिेी रामबहादरु 

वडवभजन सहकारी 

कायाालय,बैतडी 

वैकसपिक योग्यिाक्रि िूची 

िै.यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर र  ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. ४००२६० 
विजयकुमार चौधरी 

लालबोझी-५,कैलाली 
हररपाल/वसतादिेी रंगविर 

 

 

  

     (खगने्र प्रसाद भट्ट)                    (धमाराज गरेै)                         (यिुराज पोखरेल) 

         शाखा अवधकृत                  केन्रीय प्रवतवनवध                   वनदशेक 
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सिफारिि िम्बन्धी िूचना 

िूचना नं  : ७५/२०७३-७४  सिसि : २०७४/०२/१८ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८७/२०७२-७३ (दवलत) अनसुार नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं. वितीय 

शे्रणी, सहायक कम््यटुर अपरेटर ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावग वलइएको अन्तरिाताामा उपवथथत ७ (सात) जना 

उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको कुल योगको 

आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजलाई रोजाइको प्राथवमकताक्रमको आधारमा थथायी 

वनयवुक्तका लावग तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस गन े वमवत २०७४/०२/१८ को वनणायानसुार सम्बवन्धत सबैको 

जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम वसफाररस भएको कायाालय 

१. ४००१०१ 
वदिस मोते 

वत्रयगुा-१,उदयपरु 
कणाबहादरु/राधा अमतृबहादरु 

वजल्ला प्रशासन 

कायाालय,दाचुाला 

 

 

  

          (खगने्र प्रसाद भट्ट)                    (धमाराज गरेै)                         (यिुराज पोखरेल) 

             शाखा अवधकृत                              केन्रीय प्रवतवनवध                   वनदशेक 
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एकिुष् ट योग्यिाक्रि िम्बन्धी िूचना 

िूचना न+=  : ७६/२०७३-७४  सिसि : २०७४/०२/१८ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८४/२०७२-७३ (खलुा), १६१८५/२०७२-७३ (मवहला), १६१८६/२०७२-

७३ (आ.ज.) र १६१८७/२०७२-७३ (दवलत) अनसुार नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं. वितीय शे्रणी, सहायक कम््यटुर 

अपरेटर पदमा थथायी वनयवुक्तका लावग वसफाररस भएका उम्मेदिारहरुले प्रा् त गरेको कुल अङ्कको आधारमा वमवत 

२०७४/०२/१८ को वनणायानसुार देहाय बमोवजमको एकमषु् ट योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले सम्बवन्धत सबैको 

जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।   

एकिुष् ट योग्यिाक्रि िचूी 

एकिुष्ट 

यो.क्र. नं.  
रोल नम्बर उम्िेदवािको नाि थि 

सिफारिि गरिएको 

सवज्ञािन नं.  
खुपला /  ििावेशी  

१ ४०००२४ वकरणवबन्द ुकोइराला 16184/2072-73 v'nf 

२ ४००१३८ प्रमोदप्रसाद बाग 16184/2072-73 v'nf 

३ ४००२२९ शलेैन्रकुमार बडू  16184/2072-73 v'nf 

४ ४००२४३ समुन खड्का 16184/2072-73 v'nf 

५ ४०००११ अशोककुमार चौधरी 16186/2072-73 cf=h= 

६ ४००१०१ वदिस मोते 16187/2072-73 blnt 

७ ४०००१४ उमेशकुमारी चौधरी 16185/2072-73 dlxnf 

 

    

           (खगने्र प्रसाद भट्ट)                    (धमाराज गरेै)                         (यिुराज पोखरेल) 

            शाखा अवधकृत                               केन्रीय प्रवतवनवध                   वनदशेक 

 

 

 


