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बैकि पक उ मेदवार िसफा रश स ब धी सूचना     

सूचना नं  : २८/२०७९-८०                                                                                          िमित : २०७९/०६/२४ 
यस कायालयको िव ापन नं. १६३५३ /०७७-७८ (खलुा) नेपाल वन सेवा, बोटानी समहू, रा.प.अनं.ि तीय ेणी ( ा.), हडे  िफ ड 
अिस े ट पदमा यस कायालयको सचूना नं. ८/०७९-८० िमित  २०७९।०५।१६ को सचूना अनसुार िनयिु का लािग िसफा रश 
यो यता म नं. १ (एक) मा िसफा रश भई िनयिु  भएका रोल नं. ८३०११३ का रामकृ ण गौतमले लोक सेवा  आयोग के ीय 
कायालयको सचूना नं.३६३/०७९-८० िमित २०७९/०६/०६ को सचूना अनसुार िव ापन नं.१७३२२/०७८-७९ (खलुा), नेपाल 
वन सेवा, वोटानी समहु,रा.प.त.ृ ेणी,सहायक बै ािनक अिधकृत पदमा िसफा रश भई िमित २०७९/०६/०९ मा िनयिु  भई वन 
तथा भ-ूसंर ण िवभागमा पद थापन भई िमित २०७९/०६/१२ गते बाट रमाना िलई गएबाट यस कायालयको उ  पद र  रहकेोले 
उ  पदमा बैकि पक उ मदेवार िसफा रस गरी पठाईिदन ी वन पित अनसु धान के , कैलालीको प.सं.२०७९/८० च.नं. ४४ 
िमित २०७९/०६/१४ को प बाट अनरुोध भई आए अनसुार लोक सेवा आयोग िनयमावली २०७९ को िनयम ४६ को उपिनयम 
१ को (घ) बमोिजम यस कायालयको सचूना नं.८/०७९-८० को बैकि पक यो यता म नं. १ (एक) मा रहकेा दहेाय बमोिजमका 
उ मदेवारलाई ी वन पित अनुस धान के , कैलालीमा र  उ  पदमा बैकि पक उ मदेवार िसफा रश गन गरी िमित 
२०७९/०६/२४ मा िनणय भएकोल ेस बि धत सबैको जानकारीको लािग यो सचूना काशन ग रएको छ । 
 
वैकि पक िसफा रश ग रएका उ मेदवारको िववरण  

वै.यो. .न.ं रोल न.ं उ मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३००६७ कृ णबहादरु बुढाथोक  बनगाडकुिप डे,९ – स यान रमबहादरु/चेती  िललाधर 
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(खगे  साद भ ) 
िन.कायालय मुख 
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(खेमराज जोशी) 

ख रदार 
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(अिनल च द) 
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