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प्रदेश सरकार 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 
कणायली प्रदेश  

वीरेन्द्रनगर, सुरे्खत 

(पदपूर्तय तथा र्सफाररस सर्मर्त) 
 

र्मर्त २०७६ साल पौष मर्िनाको २६ गते । 

सेवा करारमा र्सफाररसको सूचना । 

 

 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, कणायली प्रदेश, सुरे्खत, पदपूर्तय तथा र्सफाररस सर्मर्तको र्वज्ञापन नं. ३।०७६।०७७, 

नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्र ी समुह, सहार्कस्तर पााँचौ तह, रेञ्जर पदको पद माग संख्या १४ (चौध) का लार्ग संर्िप्त सूचीबाट अन्तरवातायका 

लार्ग छनौट भएका ६५ (पैसठ्ठी) जना मधे्य १३ (तेह्र) जना उमे्मदवार र्वज्ञापन नं. १।०७६।०७७, सहार्क वन अर्धकृत पदमा र र्वज्ञापन नं. 

२।०७६।०७७, जलाधार व्यवस्थापन अर्धकृत पदमा सेवा करारमा र्सफाररस भएका हाँदा बााँकी ५२ (बाउन्न) जना उमे्मदवारहरुको र्मर्त 

२०७६।०९।२५ गते अन्तरवाताय सञ्चालन भएकोमा अन्तरवातायमा उपस्स्थत ३६ (छर्िस) जना उमे्मदवारहरुको अन्तरवाताय, शैर्िक र्ोग्यता, 

अनुभव र भौगोर्लक िेत्र समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहार् बमोर्जमको र्ोग्यताक्रम कार्म हन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको 

प्राथर्मकता क्रम बमोर्जम देहार्का कार्ायलर्हरुमा सेवा करारमा र्नरु्स्िको लार्ग उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, कणायली 

प्रदेश, सुरे्खत र्सफाररस गने गरर र्मर्त २०७६।०९।२६ मा र्नणयर् भएको हाँदा सम्बस्ित सबैको जानकारीको लार्ग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको 

छ ।  

र्सफाररस र्ोग्यताक्रम 

र्ोग्यता 

क्रम नं. 

रोल 

नं. 
उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबुको नाम बाजेको नाम र्सफररस भएको कार्ायलर् 

१ १७ र्दपा पस्ित  म्याागे्द - २  तनहाँ र्वश्वराज पस्ित 
ज्ञर्नशंकर 

पस्ित 
र्िर्भजन वन कार्ायलर्, सल्यान 

२ ५ कमल बोहरा र्सर्मकोट - १, हम्ला गोरर्संह बोहरा लाले बोहोरा  र्िर्भजन वन कार्ायलर्, हम्ला 

३ ६५ हााँस भिारी र्सर्मकोट - २, हम्ला रण भिारी 
धन बहादुर 

भिारी 
र्िर्भजन वन कार्ायलर्, जुम्ला 

४ ३९ र्भम बहादुर शाही मुि्केचुला - १, िोल्पा लाल बहादुर शाही 
दल बहादुर 

शाही 
र्िर्भजन वन कार्ायलर्, िोल्पा 

५ ३२ पे्रम बहादुर शाही र्खापुयनाथ - १, हल्ला बर्य बहादुर शाही 
जर्बहादुर 

शाही 
र्िर्भजन वन कार्ायलर्, मुगु 

६ १४ तुफान गौतम 
आठर्वसकोट - ९, रुकुम 

पर्िम 
घनश्यम गौतम र्भमलाल गौतम 

र्िर्भजन वन कार्ायलर्, रुकुम 

पर्िम 

७ ११ ज्योताी ढकाल कार्लगिकी- ६, गुल्मी 
नन्दीर्कशोर 

ढकाल 
रामेश्वर ढकाल र्िर्भजन वन कार्ायलर्, सल्यान 

८ ४६ र्ोगेन्द्र ठाकुर कोचावर्खारी- ६, सप्तरी मर्नलाल ठाकुर र्हराई ठाकुर र्िर्भजन वन कार्ायलर्, दैलेर्ख 

९ १८ र्दबस कुमार पररर्ार र्सम्ली- ६, रुकुम पर्िम गाण्टो दमाई बृरे्ख दमाई र्िर्भजन वन कार्ायलर्, जाजरकोट 

१० २३ नरेन्द्र कुमार  र्खि्का 
सानोभेरी गा.पा  ९, 

रुकुम पर्िम 
झगर्वर र्खि्का प्रशुराम र्खि्का र्िर्भजन वन कार्ायलर्, जाजरकोट 

११ १२ ज्योर्त प्रसाद अर्धकारी 
सुभकार्लका ३, 

कार्लकोट 
नर अर्धकारी 

नर्ाराम 

अर्धकारी 
र्िर्भजन वन कार्ायलर्, कार्लकोट 

१२ ५१ रामबाबु प्रसाद पटेल राजदेबी - ५, रौतहट र्सर्ारामरार् कुमी धानारार् कुमी र्िर्भजन वन कार्ायलर्, जुम्ला 

१३ १० चन्द्र र्खि्का सानोभेरी ९, रुकुम पर्िम 
दगाय बहादुर 

र्खि्का 
प्रशुराम र्खि्का र्िर्भजन वन कार्ायलर्, दैलेर्ख 

१४ ३६ र्बपना  र्खि्का मगर सानोभेरी ९, रुकुम पर्िम उर्दराम र्खि्का गंगाराम र्खि्का र्िर्भजन वन कार्ायलर्, िोल्पा 

बैकल्पिक उमे्मदवारिरुको सूची 

१ ४० मनोज कुमार न्यौपाने 
चन्दननाथ न .पा.  १०, 

जुम्ला 
र्शवभि न्यौपाने 

प्रजापर्त 

न्यौपाने 
  

२ २२ धु्रवराज कटे्टल श्वार्मकार्तयक  - ३, बाजुरा कणय ब  .कटे्टल  रंग कटे्टल   

३ २० देवनारार्ण चौधरी जब्दी - ७, सलायही सररु्ग चौधरी बाबुलाल चौधरी   

 

०८३-५२१३८६,  
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