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सचूना नं. :- ४९/०७४-७५ 
 

सूचना प्रकाशन मिति: २०७४।१०।१३  
   

यस कायाालयको ववज्ञापन न.ं १५२३५/०७३-७४ (खुला) अनसुार नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, 

रा.प.अन.ं द्धििीय शे्रर्ी (प्रा.), फरेष्ट्टर पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लागग ममति २०७४।१०।११ र १२ 
गिे मलइएको अन्िरवािाामा उपस्थिि उम्मेदवार संख्या ६ (छ) को मलखिि परीक्षाको प्राप्िाङ्क‚ अन्िरवािााको औषि 
अंक र शैक्षक्षक योग्यिा समेिको कुलयोगबाट देहाय बमोस्जम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले तनजहरुको रोजाइको 
प्रािममकिाक्रम अनसुार यस कायाालयको ममति २०७४।१०।१३ को तनर्ायानसुार थिायी तनयसु्क्िका लागग देहाय 
बमोस्जम कायाालयमा मसफाररश गररएको छ ।   

साि ैबकैस्पपक सूची र अथिायी तनयसु्क्िको प्रयोजनािा िपमशल बमोस्जम सूची कायम हुन आएकोले सो 
व्यहोरा सम्बस्न्िि सबकैो जानकारीको लागग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

 

मसफाररश योग्यिाक्रि सूची 
 
 

 

वैकल्पपक योग्यिाक्रि सूची  
व.ैयो.क्र.न.ं रोल न.ं उम्िेदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ३७००८० 
राजकुमार न्यौपाने 

गर्जयााङकोट-०५, जुम्ला 
जोिीप्रसाद/नौकन्या परु्ाप्रसाद 

२ ३७०००१ 
उब्जन रावि 

मसमकोट-०१, हुम्ला 
रामबहादरु/जयकला िुले 

 

 

 

 यो. 
क्र. न ं

रोल न ं उम्िेदवारको नाि, थर 
र ठेगाना  

बाब/ुआिाको नाि  बाजेको नाि  मसफाररस भएको कायाालय 
र ठेगाना  

१ ३७००७९ 
रववन  रावल 

महि-०३, जुम्ला 
अमरबहादरु/अमिृा देवीबहादरु स्जपला वन कायाालय, 

जुम्ला 

२ ३७०००६ 
कमल बोहरा 

मामलकाठााँटा-०९, जुम्ला 
जोिे/कृष्र्कली भरुने 

स्जपला वन कायाालय, 

डोपपा 

३ ३७००२२ 
गोववन्द बढुा 

रारामलही-०१, जुम्ला 
गोिाबहादरु/लमलि िनरुप 

स्जपला वन कायाालय,  

कालीकोट 

४ ३७००९६ 
मशवराज गगरी 

लाम्रा-०२, जुम्ला 
पिृीमल/बशैािी आउसे 

स्जपला वन कायाालय,  

कालीकोट 
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अस्थायी योग्यिाक्रि सूची  
अ.यो.क्र.

न.ं 

रोल न.ं उम्िेदवारको नाि थर बाबकुो नाि बाजेको नाि  

१ ३७००३४ डडलबहादरु बढुा पनु्न रुपचन्र 

 
 

(ओमकुमार शे्रष् ठ) 

शािा अगिकृि 
(बालकुमार ितिवडा)  

केन्रीय प्रतितनगि 

(एकनारायर् शमाा)  

तनदेशक 

नोट: 

१. मागि उपलेखिि ववज्ञापनको अन्िरवािाामा सस्म्ममलि उम्मेदवारले प्राप्ि गरेको कूल प्राप्िाङ्क सम्बस्न्िि उम्मेदवारले यो नतिजा प्रकाशन 
भएको ममतिले ७ (साि) ददन पतछ अको ७ (साि) ददन सम्म आयोगकोwebsite:http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना 
सककनेछ । 

२. मसफाररश भएका उम्मेदवारलाई ममति २०७४/१०/१४ गिे ददनको ३:०० बजे मसफाररश पत्र ददईनेछ । 


	सिफारिश योग्यताक्रम सूची

