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एकमु  यो यता म सूची 

 

सूचना नं.- 207/०७3-७4, म त २०७3/10/02 गते 
 

यस नदशनालयको व ापन नं. 11501/०७2-७3 (खलुा), 11502/072-73 (म हला), 11503/072-73 (आ.ज.) र 11504/072-73 (मधेशी), नपेाल 
वन सेवा, जनरल फरे ी समूह, रा.प.अनं. थम ेणी, रे  जर पदको थायी नयिु का ला ग सफा रस भएका ज मा 8 (आठ) जना उ मेदवारह ले ा  गरेको कुल ा ा को 
आधारमा म त २०७3/10/02 गतेको नणय अनसुार तप सल बमोिजम एकमु  यो यता म कायम हनु आएकोले स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना कािशत 
ग रएको छ । 

तप सल 

ए.यो. 
.नं. 

रोल न वर उ मेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 
सफा रश ग रएको 

कसम/समूह 
कायालयको नाम 

व ापन न वर 

(072-73) 
1 130104 बवकेकुमार िघ मरे, सैनामैना-७, प देह  बुकुमार/ सता मेघराज िज ला वन कायालय, धु चे, रसवुा 11501 खलुा 
2 130031 गोपाल खनाल, जोशीपरु-७, कैलाल  मो तराम/दगुादेवी व णु साद िज ला वन कायालय, रामेछाप 11501 खलुा 
३ 130079 व नता सबेुद , ब वाराह -३, मकवानपरु रमेश साद/ मला केदारनाथ िज ला वन कायालय, धु चे, रसवुा 11501 खलुा 
4 130095 रमेश दलुाल, सानु स वार -९ स धपुा चोक इ साद/य कुमार  िच लाल िज ला वन कायालय, धनषुा 11501 खलुा 
5 130042 दपे  े ी, िचलाउनेवास-१, या जा च बहादरु/धनकुमार  ललाबहादरु िज ला वन कायालय, जले  वर, महो र  11501 खलुा 

6 130117 स बना तमि सना, हेटौडा-५, मकवानपरु नारायण साद/ मरा ललानाथ िज ला वन कायालय, धनषुा 11502 म हला 
7 130063 काश गु , खर -९, धा दङ िजतबहादरु/मनमाया का छा िज ला वन कायालय, धा दङ 11503 आ.ज. 
8 130017 उजवल यादव, रघनुाथपरु-१, बारा रामएकवाल/इ द ु गदुर िज ला वन कायालय, सलाह  11504 मधेशी 

 

यः  
यस व ापनको अ तवातामा सि म लत भएका उ मेदवारह ले ा  गरेको कूल ा ा  स बि धत उ मेदवारले यो न तजा काशन भएको म तले ७ दन प छ अक  ७ दनस म आयोगको Website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन स कने यहोरा जानकार  गराइ छ । 

 
 

..................... .................. .................... 
(जय साद आचाय) ( वकास ब नेत) (टामलाल पा डे) 
नायब सु बा लेखा अ धकृत नदशक 


