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निफाररि िम्बन्धी िूचिा 

िूचिा िं  : ५/२०७४-७५,  नमनत : २०७४/०६/१९ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर ९६३/२०७३-७४ (खलुा) अनसुार नेपाल िन सेिा, हात्तीसार समहूको शे्रणी 

विवहन, माहुत ररक्त पद संख्या ५ (पााँच) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित २८ (अठ्ठाईस) जना उम्मेदिारहरुको 

प्रयोिात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तरिातााको अङ्कको कुल योिको आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम 

हुन आएकोले वनजहरुलाई रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवुक्तका लावि तपवसल बमोवजमको 

वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/०६/१९ को वनणायानसुार सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन 

िररएको छ । 

निफाररि योग्यताक्रम िचूी 

यो= 
क्र= न= 

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम सिफाररि भएको कायाालय 

१ 400035 
वशि चरण राना              

बेल्ााँ्ी–७, कञ्चनपरु 
ठवि/बन्धो मनु्सी 

शकु्लाफााँटा रा.वन.कायाालय, 

मझिाउाँ,कञ्चनपरु 

२ 400067 
प्रेम कुमार राना                  

रौतेली वबचिा–७, कञ्चनपरु 
बन्ध/ुइन्रादिेी पतु्त ु

शकु्लाफााँटा रा.वन.कायाालय, 

मझिाउाँ,कञ्चनपरु 

३ 400003 
आनन्द सनुाहा               

भीमदत्त–१२, कञ्चनपरु 
वशिलाल/चन्रा दिेी रामप्रसाद 

शकु्लाफााँटा रा.वन.कायाालय, 

मझिाउाँ,कञ्चनपरु 

४ 400095 
प्रताप राना                     

धनिढी–८, कैलाली 
झि्ु/समुन्तादिेी परुन 

शकु्लाफााँटा रा.वन.कायाालय, 

मझिाउाँ,कञ्चनपरु 

५ 400046 
मनपरुन सनुाहा               

भीमदत्त–१२, कञ्चनपरु 
िोपाल/मनु्नीदिेी लालता 

शकु्लाफााँटा रा.वन.कायाालय, 

मझिाउाँ,कञ्चनपरु 

वैकनपपक योग्यताक्रम िूची 

वै=यो=
क्र=न= 

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. 400066 भोजराज सनुाहा , भीमदत्त–१३, कञ्चनपरु वदनेश/जसोदा केदार 

२. 400058 ठग्ि ुराना, रौतेली वबचिा–७, कञ्चनपरु रामी/साम्पती बाद े
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अस्थायी योग्यताक्रम िचूी 

अ=यो=क्र=नF= रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१= 400025 वबनोद कुमार चौधरी  पंचलाल दखु्खालाल 

२= 400038 हरेन्र सनुाहा        मनु्ना जोतराम 

                               
(मनोरि जोशी)            (खिने्र प्रसाद भट्ट)           (यिुराज पोखरेल) 

      ना.स ु.               शाखा अवधकृत                वनदशेक 
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निफाररि िम्बन्धी िूचिा 

िूचिा िं  : ६/२०७४-७५,  नमनत : २०७४/०६/१९ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर ९६४/२०७३-७४ (मवहला) अनसुार नेपाल िन सेिा, हात्तीसार समहूको शे्रणी 

विवहन, माहुत ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित १ (एक) जना उम्मेदिारको 

प्रयोिात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तरिातााको अङ्कको कुल योिको आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम 

हुन आएकोले वनजलाई रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवुक्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा 

वसफाररस िने वमवत २०७४/०६/१९ को वनणायानसुार सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको 

छ । 

निफाररि योग्यताक्रम िचूी 

यो= 
क्र= न= 

रोल नम्बर 
उम्मेदवारको नाम थर र 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम सिफाररि भएको कायाालय 

1. 400007 
वबमला चौधरी    

वभमदत्त–१४, कञ्चनपरु 
जिंबहादरु/सनु्दरीदिेी भाविरम 

शकु्लाफााँटा रा.वन.कायाालय, 

मझिाउाँ,कञ्चनपरु 

 

  

 

    (मनोरि जोशी)                    (खिने्र प्रसाद भट्ट)              (यिुराज पोखरेल)                                                                      

ना.स ु.                                                              शाखा अवधकृत                    वनदशेक 
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निफाररि िम्बन्धी िूचिा 

िूचिा िं  : ७/२०७४-७५,  नमनत : २०७४/०६/१९ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर ९६५/२०७३-७४ (आ.ज.) अनसुार नेपाल िन सेिा, हात्तीसार समहूको शे्रणी 

विवहन, माहुत ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित १५ (पन्र) जना उम्मेदिारको 

प्रयोिात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तरिातााको अङ्कको कुल योिको आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम 

हुन आएकोले वनजलाई रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवुक्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा 

वसफाररस िने वमवत २०७४/०६/१९ को वनणायानसुार सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको 

छ । 

निफाररि योग्यताक्रम िचूी 

यो= 
क्र= न= 

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम सिफाररि भएको कायाालय 

१ 400047 

वबनोद चौधरी                

रामपरु वबलासीपरु-९, 

कञ्चनपरु 

जीतबहादरु/राजकुमारी रामलाल 
शकु्लाफााँटा रा.वन.कायाालय, 

मझिाउाँ,कञ्चनपरु 

वैकनपपक योग्यताक्रम िूची 

वै=यो=क्र=न= रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. 400037 मकेुश राना, बेल्ा्ी–१०, कञ्चनपरु वछदु्द/कमला मनु्सी 

 

    (मनोरि जोशी)                    (खिने्र प्रसाद भट्ट)              (यिुराज पोखरेल)                                                                        

ना.स ु.                                                             शाखा अवधकृत                    वनदशेक 
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एकमुष् ट योग्यताक्रम िम्बन्धी िूचिा 

िूचिा ि+=  : ८/२०७४-७५,  नमनत : २०७४/०६/१९ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर ९६३/२०७३-७४ (खलुा), ९६४/२०७३-७४ (मवहला) र ९६५/२०७३-७४ 

(आ.ज.) अनसुार नेपाल िन सेिा, हात्तीसार समहूको शे्रणी विवहन, माहुत पदमा थिायी वनयवुक्तका लावि वसफाररस 

भएका उम्मेदिारहरुले प्रा त िरेको कुल अङ्कको आधारमा वमवत २०७४/०६/१९ को वनणायानसुार दहेाय बमोवजमको 

एकमषु् ट योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ ।   

एकमुष् ट योग्यताक्रम िचूी 

एकमषु्ट 

यो.क्र. नं.  
रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम थर 

सिफाररि गररएको 
ववज्ञापन नं.  

खलु्ला /  िमावेशी  

१ 400035 वशि चरण राना               ९६३/२०७३-७४ v'nf 

२ 400067 प्रेम कुमार राना                   ९६३/२०७३-७४ v'nf 

३ 400003 आनन्द सनुाहा                ९६३/२०७३-७४ v'nf 

४ 400095 प्रताप राना                      ९६३/२०७३-७४ v'nf 

५ 400046 मनपरुन सनुाहा                ९६३/२०७३-७४ v'nf 

६ 400047 वबनोद चौधरी                 ९६५/२०७३-७४ cf=h= 

७ 400007 वबमला चौधरी     ९६४/२०७३-७४ dlxnf 

 

 

 

(मनोरि जोशी)            (खिने्र प्रसाद भट्ट)              (यिुराज पोखरेल)                                                                        

ना.स ु.                                                          शाखा अवधकृत                                वनदशेक 
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निफाररि िम्बन्धी िूचिा 

िूचिा िं  : ९/२०७४-७५,  नमनत : २०७४/०६/१९ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर ९६६/२०७३-७४ (मधेशी) अनसुार नेपाल िन सेिा, हात्तीसार समहूको शे्रणी 

विवहन, माहुत ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि वमवत २०७४/०६/०१ दवेख २०७४/०६/०३ िते सम्म वलइएको 

प्रयोिात्मक परीक्षामा कुनै पवन उम्मेदिार सफल नभएकोले प्रथततु विज्ञापन नम्बर अनरुुपको ररक्त पदमा उम्मेदिार 

वसफाररस हुन नसकेको ब्यहोरा सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि वमवत २०७४/०६/१९ को वनणायानसुार यो सचूना 

प्रकाशन िररएको छ । 

 

(मनोरि जोशी)            (खिने्र प्रसाद भट्ट)              (यिुराज पोखरेल)                                                                        

ना.स ु.                                                          शाखा अवधकृत                                वनदशेक 
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निफाररि िम्बन्धी िूचिा 

िूचिा िं  : १०/२०७४-७५,  नमनत : २०७४/०६/१९ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर ९६७/२०७३-७४ (दवलत) अनसुार नेपाल िन सेिा, हात्तीसार समहूको शे्रणी 

विवहन, माहुत ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि वमवत २०७४/०६/०१ दवेख २०७४/०६/०३ िते सम्म वलइएको 

प्रयोिात्मक परीक्षामा कुनै पवन उम्मेदिार सफल नभएकोले प्रथतुत विज्ञापन नम्बर अनरुुपको ररक्त पदमा कुनै पवन 

उम्मेदिार वसफाररस हुन नसकेको ब्यहोरा सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि वमवत २०७४/०६/१९ को वनणायानसुार 

यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

 

(मनोरि जोशी)            (खिने्र प्रसाद भट्ट)                        (यिुराज पोखरेल)                                                                        

ना.स ु.                                                          शाखा अवधकृत                                         वनदशेक 
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