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उ मेदवार िसफा रश स ब धी सूचना     
सूचना नं  : ९/२०७९-८०                                                                                               िमित : २०७९/०५/२० 

यस कायालयको िव ापन नं.१६३५४/०७७-७८ (आ. .), नेपाल वन सेवा, ने.पा.ए .वा.ला. समूह, रा.प.अनं.ि तीय ( ा.), 
िसिनयर गेम ाउट पदको माग पद सं ा २ (दुई) का लािग िल खत परी ाबाट छनौट भई शारी रक त दु ी परी णमा सफल भई  
अ वाताको लािग छनौट भएका ४ (चार) जना उ ेदवारह को िमित २०७९।०५।१७ गते अ वाता संचालन भएकोमा अ वातामा 
उप थत ४ (चार) जना उ ेदवारह को अ वाताको औषत अंक र िल खत परी ा समेतको ा ांकको आधारमा देहाय बमोिजमको 
यो ता म कायम न आएकोले थायी िनयु को लािग देहाय बमोिजमको कायालयमा िसफा रश गन गरी िमित २०७९।०५।२० मा 
िनणय भएको ँदा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना काशन ग रएको छ । 
 
िसफा रश यो ता म: 

यो. .नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम थर र 
ठेगाना 

बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम 

िसफा रश भएको कायालय 

१ 830268 राजु बोहरा 
िभमद  न.पा.-१५, क नपुर 

गोपालिसंह/कलावती रनी 
ी शु ाफाँटा राि य िनकु  

कायालय,मझगाउँ, क नपुर 

२ 830410 चेतराज जोशी 
केदार ुँ गा.पा.-८, बझा  

िशवद /न ादेवी जयलाल 
ी अपी ना ा संर ण े  कायालय, 

खलंगा,दाचुला 

 
वैक क यो ता म: 

वै.यो. .नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम थर र ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 830139 देविसंह साउद  
िडलाशैनी गा.पा.-५, बैतडी 

नरपित/जैमती िवरिसंह 

 
नोटः         
यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा सहभागी भएका उ ेदवारह ले ा  गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले 
यो नितजा काशन भएको िमितले ७ (सात) िदन पिछ अक  ७ (सात) िदनस  आयोगको Website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट 
हेन सिकने होरा जानकारी गराइ छ ।  
 पुन :-िसफा रश प  िमित २०७९/०५/२२ गते १२:०० बजे पिछ िवतरण ग रने होरा समेत जानकारी गराई छ ।    
    

  .               ………………………………… 
(कुमार साद कोइराला) 

उपसिचव 

                      ………………………. 
(खगे साद भ ) 

शाखा अिधकृत 

.               ………………………………… 
(बाबुकृ  ढकाल) 

के ीय ितिनिध  
 


