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एकमुष्ट योग्यताक्रमको िुची: 

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३७३/०७३-७४
ममततिः २०७३।०७।२१ 

आयोगको बिज्ञापन नम्िर १७३४०/०७२-७३ (खलुा), १७३४१/०७२-७३ (मदहला), १७३४२/०७२-७३ (आ.ज.), १७३४३/०७२-७३ (मधेशी),
१७३४४/०७२-७३ (िमलत) र १७३४५/०७२-७३ (अपांग)), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.ततृीय शे्रणी (प्रा.), सहायक वन
अधधकृत पिमा तनयुन्क्तका लाधग मसफाररश भएका उम्मेिवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट्ट
योग्यताक्रमको सूची ममतत २०७३।०७।२१ को तनणषयानुसार सम्िन्दधत सिैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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  ___________

 (भागीरथा गैरे)
  शाखा अधधकृत

   ___________

(कुमारप्रसाि भण्डारी)
     शाखा अधधकृत

                           ___________

                        (ज्ञानेश्वर भट्टराई)

                              उपसधचव
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