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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 २३ गते । 

सेवा करारमा र्सफाररसको सूचना । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, कणायली प्रदेश, सुरे्खत, पदपूर्तय तथा र्सफाररस सर्मर्तको र्वज्ञापन नं. १।०७६।०७७, 

नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्र ी समुह, अर्िकृतस्तर सात  ंतह, सहार्क वन अर्िकृत पदको पद माग संख्या १८ (अठार) का लार्ग संर्िप्त 

सूचीबाट अन्तरवातायको लार्ग छन ट भएका ८३ (र्िर्ासी) जना उमे्मदवारहरुको र्मर्त २०७६।०९।२१ र २२ गते अन्तवायताय सञ्चालन भएकोमा 

अन्तवायतायमा उपस्थथत ५४ (च वन्न) जना उमे्मदवारहरुको अन्तरवाताय, शैर्िक र्ोग्यता, अनुभव र भ गोर्लक िेि समेतको प्राप्तांकको आिारमा 

देहार्बमोर्जमको र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाईको प्राथर्मकताक्रम बमोर्जम देहार्का कार्ायलर्हरुमा सेवा 

करारमा र्नरु्स्िको लार्ग उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, कणायली प्रदेश, सुरे्खतमा र्सफाररस गने गरर र्मर्त २०७६।०९।२३ मा 

र्नणयर् भएको हुुँदा 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 ५३ र्मलन बुढा बारेकोठ-१, जाजरकोट िन बहादुर बुढा मान बहादुर बुढा र्िर्भजन वन कार्ायलर्, जाजरकोट 

२ ८३ स्वस्स्तका शाही गोठी -८ हुम्ला रुद्र बहादुर शाही नन्दलाल शाही र्िर्भजन वन कार्ायलर्, जुम्ला 

३ ३३ प्रर्तभा भण्डारी िुकोट-३ गुल्मी तुलर्सराम भण्डारी चुिामणी भण्डारी र्िर्भजन वन कार्ायलर्, जुम्ला 

४ ५७ रक्सन्दा सेिाई रै्खरवनी-८ र्चतवन देवराज सेिाई केदारनाथ सेिाई र्िर्भजन वन कार्ायलर्, दैलेर्ख  

५ ४५ भावना शाही 
कार्तयकस्वामी गापा, विा 

नं. ६, जुम्ला 
देवेन्द्र बहादुर शाही नरर्वर ब शाही र्िर्भजन वन कार्ायलर्, जुम्ला  

६ २३ र्दनेश रामदाम हुपे्सकोट-३ नवलपरासी र्वर बहादुर र्वश्वकमाय गोपाल र्वश्वकमाय र्िर्भजन वन कार्ायलर्, मुगु 

७ ५६ रिा लार्मछाने  भरतपुर-९ र्चतवन 
अजुयन प्रसाद  

लार्मछाने 
िमयदत्त लार्मछाने र्िर्भजन वन कार्ायलर्, जाजरकोट 

८ ३१ पुणय बहादुर थापा वीरेन्द्रनगर-३, सुरे्खत र्तथय ब थापा दथत्त ब थापा र्िर्भजन वन कार्ायलर्, कार्लकोट  

९ १३ केवल प्रसाद पाणे्ड गुर्ठच र गा.पा-४, जुम्ला  िनप्रसाद पाणे्ड  नान्दलाल पाणे्ड र्िर्भजन वन कार्ायलर्, िोल्पा 

१० ३५ प्रर्नल देवकोटा चन्दननाथ न.पा. ४ जुम्ला र्वषु्ण प्रसाद देवकोटा 
मर्णकृष्ण 

देवकोटा 
र्िर्भजन वन कार्ायलर्, मुगु 

११ ३८ प्रर्वन प िेल 
भरतपुर म.न.पा. २५ 

लेवरनगर, र्चतवन 
जगन्नाथ प िेल गोर्पलाल प िेल र्िर्भजन वन कार्ायलर्, हुम्ला  

१२ ८२ सृजना अर्िकारी मालारानी-८ अर्ायर्खाची चेतनारार्ण अर्िकारी 
उर्दराम 

अिकारी 

र्िर्भजन वन कार्ायलर्, रुकुम 

पर्िम 

१३ ७१ सागर बस्याल तानसेन-१०,पाल्पा र्भमलाल बस्यान र्शवलाल बस्याल र्िर्भजन वन कार्ायलर्, मुगु 

१४ १५ गगनबहादुर बुढा 
कनकासुन्दरी गा.पा.-४ 

जुम्ला 
र्वजराम बुढा राते बुढा र्िर्भजन वन कार्ायलर्, कार्लकोट  

१५ ४२ बसन्त रावल र्िवेणी-९ रुकुमपर्िम र्भम बहादुर रावल मानर्संह रावल र्िर्भजन वन कार्ायलर्, हुम्ला  

१६ ७३ सुजन अर्िकारी सुन्दरबजार-२ लम्जुङ र्कशोर अर्िकारी 
कमलकान्त 

अर्िकारी 
र्िर्भजन वन कार्ायलर्, िोल्पा 

१७ ३४ प्रर्तमा पनेरु 
बापायक सुर्लकोट-६ 

गोरर्खा 
नवराज पनेरु टंक प्रसाद पनेरु र्िर्भजन वन कार्ायलर्, हुम्ला  

१८ २० र्टकाराम चापागाई  
देवचुर्ल न.पा. १० 

नवलपरासी 
नरभुपाल चापागाई बर्लभद्र चापागाई र्िर्भजन वन कार्ायलर्, िोल्पा 

बैकल्पिक उमे्मदवारिरुको सूची 

१ ५५ र्ाङकी लामा र्सर्मकोट गा.पा. ३ हुम्ला नालाय लामा र्खकय  लामा   

२ ७७ सुिा र्र्र्मरे म्याग्दी-३ तनहुुँ गेहेन्द्र प्रसाद र्र्र्मरे र्पताम्बर र्र्र्मरे   

३ १९ ज्योर्त ढकाल कार्लगण्डकी-६ गुल्मी नन्दीर्कशोर ढकाल रामेश्वर ढकाल   

४ १८ चन्द्रा थापा वीरेन्द्रनगर-९, सुरे्खत लाल बहादुर थापा 
र्खि्क बहादुर 

थापा 
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