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  पाना नं. 1 

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-३६/०७८-७९ 

सिसर्िः - २०७८/०६/०९ 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२९६५/०७६-७७ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.प्रथम 

शे्रणी (प्राववविक), रेञ्जर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको  लावग छनौट 

भएका ३ (र्ीन) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/०६/०८ गते  सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथथत ३ (र्ीन) जना 

उमे्मदवारहरुको वलखित परीक्षा र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमको 

कायाालयमा थथायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/०६/०९ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     ससफाररस सिूह: खुला 

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

 

ससफाररश भएको कायाालय 

 

१.  ४५००२९ 
सुपुष्प रेग्मी 

तुलसीपुर-९, दाङ 
वदनेशकुमार/अन्नपुणा चन्द्रकमल 

श्री ढोरपाटन वशकार आरक्ष, ढोरपाटन, 

बागलुङ। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  
४५००१४ ववज्ञान विवमरे 

मध्यनेपाल-७, लमजुङ 

वलराम/चन्द्रावती देवीप्रसाद 

 

अस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५००३८ मनोज सुवेदी रिाल यज्ञप्रसाद दुगाादत्त 

२.  450030 श्रीमन चोिाल चक्रबहादुर बमबहादुर 

३.  450012 गणेश ओली मोहलाल रामे 
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  पाना नं. 2 

  

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

४.  450008 धु्रव उपाध्याय पे्रमप्रसाद अभय 

 

 

 

 ________________ __________________ __________________ 

 टंक प्रसाद पन्थी सचरन्जीवी भण्डारी वीरेन्द्र बहादुर स्ााँर 

 शाखा असिकृर् केन्द्रीय प्रसर्सनिी उपससचव 

                                       

 

नोटिः  

 यस ववज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लावग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मवलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सार्) वदन पवछ अको ७ (सार्) वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

पुनश्चिः - ससफाररस पत्र सिसर् २०७८/०६/१०  गरे् ११:०० बजे पसि सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्ि । 

 


