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वमवत २०७६ साल पौष मविनाको २९ गते । 

सिार्क वन अविकृत पद तर्य  बैकक्तिक र्ोग्यताक्रम सूचीमा रिेका उमे्मदवारलाई सेवा करार 

सम्झौता गनय आउने सम्बन्धी सूचना । 

 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्, कणायली प्रदेश, सुरे्खत, पदपूर्तय तथा र्सफाररस 

सर्मर्तबाट र्मर्त २०७६।०९।२३ मा सेवा करारमा र्नरु्क्तिको लार्ग र्सफाररस भएका र्वज्ञापन नं. 

१।०७६।०७७, नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्र ी समुह, अर्िकृतस्तर सात ,ं सहार्क वन अर्िकृत पद तफय का 

उमे्मदवारहरुलाई सेवा करार सम्झ ताको लार्ग र्मर्त २०७६।०९।२७ गते र्दउँसो ४:०० बजेसम्ममा 

मन्त्रालर्मा सम्पकय  राख्न सूचना गररएकोमा र्सफाररस सूचीमा परेका देहार्को उमे्मदवारले तोर्कएको म्याद 

र्भत्र सेवा करार सम्झ ताको लार्ग उपक्तथथत नभएकोले र्नजको नाम र्सफाररस र्ोग्यताक्रम सूचीबाट हटाई 

बैकक्तिक र्ोग्यताक्रम सूचीको पर्हलो नम्बरमा रहेका देहार् बमोर्जमको बैकक्तिक उमे्मदवारलाई सेवा 

करार सम्झ ताको लार्ग बोलाउने र्नणयर् भएको हँदा र्मर्त २०७६।१०।०५  गते आइतबार र्दउँसो ४:०० 

बजेसम्ममा सेवा करार सम्झ ताको लार्ग मन्त्रालर्मा सम्पकय  राख्नुहन जानकारी गराइन्छ । छन ट भएको 

बैकक्तिक उमे्मदवार सेवा करार सम्झ ताको लार्ग तोर्कएको समर्मा सम्झ ता गनय नआएको र्खण्डमा 

मन्त्रालर्ले बाँकी रहने बैकक्तिक र्ोग्यताक्रम सूचीका उमे्मदवारहरुबाट पदपूर्तयको प्रकर्ा अगाडी बढाउने 

समेत सम्बक्तित सबैको जानकारीका लार्ग र्ो सूचना प्रकार्शत गररएको छ ।   
 

र्ोग्यताक्रम सूर्चबाट हटाइएका उमे्मदवारको र्ववरण 

योग्यता 
क्रम नं. 

रोल 
नं. 

उम्मेदवारको 
नाम थर 

ठेगाना बाबुको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

सिफाररि भएको 
कायाालय 

९ १३ केवलप्रसाद पाण्डे 
गुठिचौर गा.पा 
-४ जुम्ला 

धनप्रसाद 
पाण्डे 

नन्दलाल 
पाण्डे 

डडभिजन वन 
कार्ाालर्, डोल्पा 

 

सेवा करार सम्झ ताको लार्ग र्नणयर् भएको बैकक्तिक र्ोग्यताक्रमको पर्हलो नम्बरमा रहेको उमे्मदवारको 

र्ववरण 

बैकल्पिक 
योग्यता 
क्रम नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको 
नाम थर 

ठेगाना बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ५५ याङकी लामा सिसमकोट गा.पा. ३ 

हुम्ला नालाा लामा खका  लामा 
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