कर्णाली प्रदे श सरकणर

उद्योग, पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्
वीरे न्त्रनगर, सुर्खेत, नेपणल

(पदपूती तथण ससफणररस ससमसत)
अन्त्तरवणतणाको लणगी छनौट भएकण उम्मेदवणरहरुको सं क्षिप्त सूची प्रकणशन गररएको
कर्णाली प्रदे श सरकणरको प्रण वस क जनशक्षि सेवण करणरमण छनौट गने सम्बन्त् ी कणर्ा व ी, २०७६ (सं शो न स हत) बमोक्षजम उद्योग, पर्ाटन, वन
तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्, कर्णाली प्रदे श सुर्खेत र मणतहतकण सनकणर्कण लणसग

वश्र्क प्रण वस क जनशक्षि सेवण करणरमण सलन रणज णनी दै सनक

पसरकणमण समसत २०७८।०८।१४ गतेकण ददन प्रकणक्षशत सूचनणको अक्षन्त्तम समसत २०७८।०८।२८ गते ददनको २:०० बजेसम्म दे हणर्को
वज्ञणपन नं, सेवण समुह तह तथण पदको लणसग सोझै वण इमेल मणफात प्रणप्त

वेदनहरु मध्र्ेबणट अन्त्तरवणतणाको लणसग छनौट भएकण उम्मेदवणरहरुको

सं क्षिप्त सूची दे हणर् बमोक्षजम प्रकणशन गररएको छ। सणथै छनौट भएकण उम्मेद्वणरहरुको अन्त्तरवणतणा हुने समसत, समर् र स्थणन तथण अन्त्र् कुरणहरु
दे हणर् बमोक्षजम रहे को समेत सम्बक्षन्त् त सबैलणई जणनकणरी गरणईन्त्छ।

१.

वज्ञणपन नं. १/०७८/७९, नेपणल ईक्षन्त्जसनर्ररङ सेवण, सससभल समुह, अस कतस्तर सणतौ, ईक्षन्त्जसनर्र पदको अन्त्तरवणतणाकण लणसग छनौट
भएकण उम्मेदवणरहरुको सं क्षिप्त सूची

रोल नं.
१.

वेदकको नणम थर
अजुन
ा चौ री

ठे गणनण

बणबुको नणम

बणजेको नणम

व.न.पण. १० सुर्खेत

टकणरणम चौ री

कैशलणल चौ री

२.

कणश उपणध्र्णर्

ठु लीभेरी न.पण. ३ डोल्पण

लक्ष्मीकणन्त्त उपणध्र्णर्

रुरकणन्त्त उपणध्र्णर्

३.

शण बोहरण

सससमकोट ५, हुम्लण

क्षजवन बहणदुर बोहरण

मोसतलणल बोहरण

४.

उज्वल सगरी

चौरजहणरी न.पण. १, रुकुम पक्षिम

जस बहणदुर सगरी

कुमणरो सगरी

५.

ओम प्रकणश चौलणगणई

तणतोपणनी न.पण. 5 जुम्लण

बेद प्रसणद चौलणगणाँई

श्रीचन्त्र चौलणगणई

६.

कष्र् काँडेल

व.न.पण. 4 सुर्खेत

सभम प्रसणद काँडेल

मसन प्रसणद काँडेल

७.

गोपणल बहणदुर शणही

गुराँ णस गण.पण. ४ दै लेर्ख

सतल बहणदुर शणही

केशर बहणदुर शणही

८.

जनक रोकणर्ण

कनकणसुन्त्दरी गण.पण. ७ जुम्लण

पदम बहणदुर रोकणर्ण

दत्त बहणदुर रोकणर्ण

९.

क्षजवन शणही

भेरी न.पण. २ जणजरकोट

सडल बहणदुर शणही

गोपणल बहणदुर शणही

१०.

तणरणनणथ शमणा

क्षचंगणड गण.पण. ३ सुर्खेत

र्खेमरणज शमणा

कणशीरणम शमणा

११.

तेज प्रसणद शमणा

भेरी न.पण. ११ जणजरकोट

हरर प्रसणद शमणा

कणलुचणजा शमणा

१२.

ददप्ती पौडेल

व.न.पण. ४ सुर्खेत

रुर पौडेल

बणलकष्र् पौडेल

१३.

दे वलतण बोहरण

मुससकोट न.पण. १ रुकुम पक्षिम

कर्ा बहणदुर व.सी.

कसबरणम बोहरण

१४.

सनतण ररजणल

व.न.पण. ४ सुर्खेत

भोलणरणम पंगणली

भवणनी प्रसणद पंगणली

१५.

पदम बहणदुर बुढण

छणाँर्णनणथ रणरण न.पण. १२ मुग ु

गगन बहणदुर बुढण

कणलो बहणदुर बुढण

फोन नं. 083-522514 Email: moitfe@karnali.gov.np & environment.karnali@gmail.com

“कर्णाली सम को

णर, पर्ाटनको वकणस र पुवणा णर”

कर्णाली प्रदे श सरकणर

उद्योग, पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्
वीरे न्त्रनगर, सुर्खेत, नेपणल

(पदपूती तथण ससफणररस ससमसत)
१६.

ु णल
प्रकणश बहणदुर सेजव

शुभकणसलकण ८ कणसलकोट

ु णल
जनक बहणदुर सेजव

ु णल
कर्ा वरे सेजव

१७.

प्र वर् वुढथणपण

चन्त्दननणथ 2, जुम्लण

लणल बहणदुर बुढथणपण

मादत्त बुढथणपण

१८.

प्रवेश ससं ह

दणमणा ५, सल्र्णन

रणम बहणदुर ससं ह

१९.

बणदल बुढण

ठु लीभेरी ४, डोल्पण

सभम बहणदुर बुढण

२०.

बेगम कुमणर र्खड्कण

व.न.पण. 6, सुर्खेत

दणन बहणदुर र्खड्कण

मणती र्खड्कण

२१.

भूपेन्त्र कोइरणलण

सतलणगुफण ९, कणसलकोट

नवरणज कोइरणलण

जर्रुप कोइरणलण

२२.

महेश कुमणर शणही

र्खणाँडणचक्र ६. कणसलकोट

अग्र बहणदुर शणही

अन बहणदुर शणही

२३.

समनणिी मल्ल

नणरणर्र् ७, दै लेर्ख

दशरथ कुमणर मल्ल

बर्खत बहणदुर मल्ल

२४.

रमेश नेपणली

चन्त्दननणथ ४, जुम्लण

गोपी सणकी

२५.

र वन महत

चन्त्दननणथ ७, जुम्लण

भरतलणल महत

सर बहणदुर मल्ल

२६.

लक्ष्मी प्रसणद ढु ङ्गणनण

व.न.पण. १० सुर्खेत

सललणरणम ढुं गणनण

तुलणरणम ढुं गणनण

२७.

वद्यण थणपण

सकेगणढ ४, हुम्लण

गोर्खा बहणदुर थणपण

रगमल थणपण

२८.

वरे न्त्र थणपण

पंचपुरी ५, सुर्खेत

बल बहणदुर ससं ह थणपण

मोतु थणपण

२९.

सं गम व क

सणनीभेरी १, रुकुम पक्षिम

नरे कणमी

अते कणमी

३०.

सनम थणपण

व.न.पण. ७ सुर्खेत

३१.

सक्षन्त्दप थणपण

३२.

भेद बहणदुर ससं ह
नरणम बुढणथोकी

उसे सणकी

न बहणदुर थणपण

मणन बहणदुर थणपण

चणमुण्डण वन्त्रणसैनी ३,दै लेर्ख

टोप बहणदुर मगर

बल बहणदुर मगर

सरोज कुमणर दणहणल

महणबु ३, दै लेर्ख

मसनरणज उपणध्र्णर्

मर्णरणम उपणध्र्णर्

३३.

सुददप वली

नलगणड २, जणजरकोट

जर् बहणदुर वली

सतल बहणदुर वली

३४.

सुददप ससं ह ठकुरी

भेरीगंगण ११, सुर्खेत

रणम बहणदुर ससं ह

कणलु ससं ह

३५.

सुसनल सतवणरी

व.न.पण. १० सुर्खेत

उमेश सतवणरी

प्रकणश चन्त्द सतवणरी
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“कर्णाली सम को

णर, पर्ाटनको वकणस र पुवणा णर”

कर्णाली प्रदे श सरकणर

उद्योग, पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्
वीरे न्त्रनगर, सुर्खेत, नेपणल

(पदपूती तथण ससफणररस ससमसत)
अन्त्तरवणतणाको लणगी छनौट भएकण उम्मेदवणरहरुको सं क्षिप्त सूची प्रकणशन गररएको
कर्णाली प्रदे श सरकणरको प्रण वस क जनशक्षि सेवण करणरमण छनौट गने सम्बन्त् ी कणर्ा व ी, २०७६ (सं शो न स हत) बमोक्षजम उद्योग,
पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्, कर्णाली प्रदे श सुर्खेत र मणतहतकण सनकणर्कण लणसग

वश्र्क प्रण वस क जनशक्षि सेवण करणरमण सलन

रणज णनी दै सनक पसरकणमण समसत २०७८।०८।१४ गतेकण ददन प्रकणक्षशत सूचनणको अक्षन्त्तम समसत २०७८।०८।२८ गते ददनको २:००
बजेसम्म दे हणर्को वज्ञणपन नं, सेवण समुह तह तथण पदको लणसग सोझै वण इमेल मणफात प्रणप्त

वेदनहरु मध्र्ेबणट अन्त्तरवणतणाको लणसग

छनौट भएकण उम्मेदवणरहरुको संक्षिप्त सूची दे हणर् बमोक्षजम प्रकणशन गररएको छ। सणथै छनौट भएकण उम्मेद्वणरहरुको अन्त्तरवणतणा हुने
समसत, समर् र स्थणन तथण अन्त्र् कुरणहरु दे हणर् बमोक्षजम रहे को समेत सम्बक्षन्त् त सबैलणई जणनकणरी गरणईन्त्छ।
२.

वज्ञणपन नं. २/०७८/७९, नेपणल क ि सेवण, एग्रोनोमी समुह, अस कतस्तर सणतौ, बणली वकणस अस कत पदको अन्त्तरवणतणाकण लणसग
छनौट भएकण उम्मेदवणरहरुको सं क्षिप्त सूची
रोल नं.

वेदकको नणम थर

ठे गणनण

बणबुको नणम

बणजेको नणम

१

कष्र्रणज भणम

छणाँर्णनणथ रणरण ४, मुग ु

कष्र् बहणदुर भणम

रत्न बहणदुर भणम

२

तुलसी थणपण

व.न.पण. ९, सुर्खेत

जनक बहणदुर थणपण

मणन बहणदुर थणपण

३

पदम बहणदुर रणनण

ससंजण ३, जुम्लण

नन्त्दलणल रणनण

सुन्त्दरे रणनण

४

रणजेन्त्र लणसमछणने

व.न.पण. ७, सुर्खेत

पदमलणल लणसमछणने

प्रभणर्खर लणसमछणने

५

शंकर रोकणर्ण

सससमकोट ५, हुम्लण

ध्वणसे रोकणर्ण

झुप्रे रोकणर्ण
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“कर्णाली सम को

णर, पर्ाटनको वकणस र पुवणा णर”

कर्णाली प्रदे श सरकणर

उद्योग, पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्
वीरे न्त्रनगर, सुर्खेत, नेपणल

(पदपूती तथण ससफणररस ससमसत)
अन्त्तरवणतणाको लणगी छनौट भएकण उम्मेदवणरहरुको सं क्षिप्त सूची प्रकणशन गररएको
कर्णाली प्रदे श सरकणरको प्रण वस क जनशक्षि सेवण करणरमण छनौट गने सम्बन्त् ी कणर्ा व ी, २०७६ (सं शो न स हत) बमोक्षजम उद्योग,
पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर् कर्णाली, प्रदे श सुर्खेत र मणतहतकण सनकणर्कण लणसग

वश्र्क प्रण वस क जनशक्षि सेवण करणरमण सलन

रणज णनी दै सनक पसरकणमण समसत २०७८।०८।१४ गतेकण ददन प्रकणक्षशत सूचनणको अक्षन्त्तम समसत २०७८।०८।२८ गते ददनको २:००
बजेसम्म दे हणर्को वज्ञणपन नं, सेवण समुह तह तथण पदको लणसग सोझै वण इमेल मणफात प्रणप्त

वेदनहरु मध्र्ेबणट अन्त्तरवणतणाको लणसग

छनौट भएकण उम्मेदवणरहरुको संक्षिप्त सूची दे हणर् बमोक्षजम प्रकणशन गररएको छ। सणथै छनौट भएकण उम्मेद्वणरहरुको अन्त्तरवणतणा हुने
समसत, समर् र स्थणन तथण अन्त्र् कुरणहरु दे हणर् बमोक्षजम रहे को समेत सम्बक्षन्त् त सबैलणई जणनकणरी गरणईन्त्छ।
३.

वज्ञणपन नं. ३/०७८/७९, नेपणल ईक्षन्त्जसनर्ररङ सेवण, सससभल समुह, सहणर्क पणाँचौ, सव- ईक्षन्त्जसनर्र पदको अन्त्तरवणतणाकण लणसग छनौट
भएकण उम्मेदवणरहरुको सं क्षिप्त सूची
रोल नं.

वेदकको नणम थर

ठे गणनण

बणबुको नणम

बणजेको नणम

१

अजुन
ा कुमणर दे वकोटण

सणनीभरर-६, रुकुम पक्षिम

२

जीवन बहणदुर रोकणर्ण

र्खणपुन
ा णथ-४, हुम्लण

३

तेज प्रसणद शमणा

भेरी-११, जणजरकोट

हरर प्रसणद शमणा

कणलुचणजा शमणा

४

दत्त बहणदुर भण्डणरी

गुदठचौर-५, जुम्लण

जगत बहणदुर भण्डणरी

जंग भण्डणरी

५

स रे न्त्र बहणदुर शणही

सकेगणड-५, हुम्लण

जग बहणदुर शणही

समुन्त्र शणही

६

न वन कुमणर शणही

दुल्लु-१०, दै लेर्ख

समशेर बहणदुर शणही

सेत ु शणही

७

र्णम बहणदुर व.क.

वीरे न्त्रनगर-११, सुर्खेत

मणन बहणदुर सुनणर

दल बहणदुर सुनणर

८

र्ोगेन्त्र र्खड्कण

मुससकोट-४, रुकुम पक्षिम

क्षचन्त्तणरणम र्खड्कण

सडल्ली बहणदुर र्खड्कण

९

रमेश दमणई

हमण-१, जुम्लण

मक्षन्त्जते दमणई

सबरससं गे दमणई

रणज कुमणर महत

चन्त्दननणथ-७, जुम्लण

रतन महत

रि बहणदुर महत

१०

नन्त्दरणम जैसी
नक्षजत रोकणर्ण

प्रक्षजत जैसी
कणशै रोकणर्ण
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कर्णाली प्रदे श सरकणर

उद्योग, पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्
वीरे न्त्रनगर, सुर्खेत, नेपणल

(पदपूती तथण ससफणररस ससमसत)
४.

अन्त्तरवणतणाको समसत, समर् र स्थणन

वज्ञणपन नं.

सेवण, समुह,स्तर र पद

२/०७८/७९

नेपणल

३/०७८/७९

नेपणल

कि

सेवण,

सससभल

ईक्षन्त्जसनर्ररङ

समुह,

सव-ईक्षन्त्जसनर्र

१/०७८/७९

एग्रोनोमी

समुह, अस कतस्तर सणतौ

नेपणल

सससभल

सहणर्क

ईक्षन्त्जसनर्ररङ
समुह,

सणतौ, ईक्षन्त्जसनर्र

सेवण,

पणाँचौ,

सेवण,

अस कतस्तर

रोल नं. (दे क्षर्ख-सम्म)

समसत

१

२०७८ सणल पौि १८

दे क्षर्ख ५ सम्म

रोल नं. १ दे क्षर्ख १०
सम्म

रोल नं. १ दे क्षर्ख १८
सम्म

इतबणर

२०७८ सणल पौि १९
गते सोमबणर

रोल नं. १९ दे क्षर्ख ३५

स्थणन

सबहणन ९:०० बजे दे क्षर्ख ११:
बजेसम्म

सबहणन १०:०० बजे दे क्षर्ख

उद्योग, पर्ाटन,
वन तथण

वणतणवरर्

२०७८ सणल पौि २०
गते मंगलबणर

सम्म

५.

गते

समर्(दे क्षर्ख-सम्म)

२०७८ सणल पौि २१
गते बु बणर

सबहणन १०:०० बजे दे क्षर्ख

मन्त्रणलर्,

कर्णाली प्रदे श,
सुर्खेत

सबहणन १०:०० बजे दे क्षर्ख

अन्त्तरवणतणा सम्बन्त् ी थप जणनकणरीीः
क. उम्मेदवणरले अन्त्तरवणतणामण

उदण नेपणली नणगररकतणको प्रमणर्पर, SLC/SEE दे क्षर्ख अन्त्तरवणतणामण सहभणगी हुने पदको

वश्र्क

न्त्र्ूनतम शैक्षिक र्ोग्र्तण सम्मकण सम्पूर्ा प्रमणर्परकण सक्कल प्रसत र दरर्खणस्त फणरणम सणथ पेश गरे को अनुभवको प्रमणर्परकण
सक्कल प्रसत असनवणर्ा रुपमण सणथमण सलई

उनु पनेछ।समणवेक्षशतण (अपणंग,

ददवणसी/जनजणती, म ेशी, प.छे ) अन्त्तरगतकण थप

कणगजणत पेश गरे को उम्मेदवणरले सोको सक्कल प्रमणर्पर समेत ल्र्णउनु पनेछ।
र्ख. उम्मेदवणरले पणसपोटा सणईजको फोटो स हतको दरर्खणस्त फणरणम भरी र्खण्ड "क" मण उल्लेक्षर्खत कणगजणतहरुको स्वंर्म प्रमणक्षर्त
गरे को प्रसतसलपीहरु सं लग्न गरी पेश गनुप
ा नेछ।
ग.

उम्मेदवणरले अन्त्तरवणतणा शुरु हुने समर् भन्त्दण कम्तीमण १ (एक) घण्टण अगणडी तो कएको स्थणनमण सम्पका रणख्नुपनेछ।

घ.

एक भन्त्दण बढी पदको अन्त्तरवणतणाको लणसग सं क्षिप्त सूचीमण छनौट भएकण उम्मेदवणरहरुको हकमण अक्षघल्लो

वज्ञणपन नं.

अनुसणरको पदको अन्त्तरवणतणाबणट सेवण करणरको लणसग ससफणररसको सूचीमण परे कण उम्मेदवणरहरुले त्र्सपसछ हुने

वज्ञणपन

नं/पदको अन्त्तरवणतणामण सणमेल हुन पणउनेछैन।
ङ.

तो कएको समसत, समर् र स्थणनमण तो कएकण कणगजणत सलई न

उने उम्मेदवणरलणई अन्त्तरवणतणाको लणसग अको मौकण ददईनेछैन।

च.

दरर्खणस्त फणरणम सणथ पेश भएकण ववरर्हरु र अन्त्तरवणतणामण पेश भएकण कणगजणतहरुमण फरक पना गएमण स्वतीः रद्द हुनछ
े ।
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