
क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३००३२ ऋषिराम ढकाल थालाजुङ्ग-३, गोरखा खडानन्द/टंककुमारी भट्टु

२ १३०२०३ लोकन्र अधिकारी पुतलीबजार-१०, स्याङ्जा ख्यामनारायण/षिनाकुमारी मोतीप्रसाद

३ १३००१६ अमतृ शमाा लाहाचोक-६, कास्की रघुनाथ/षिष्णु हहमलाल

४ १३०११८ प्रकाश शाह हदपायल ससलगढी-७, डोटी इन्रबहादरु/डम्मरादेिी प्रततहदम्नषिक्रम

५ १३०१५६ मनोज ऐर अमरगढी-१, डडलेिरुा सभमबहादरु/दगुीदेिी केशिससहं

६ १३०२८१ षिजय न्यौपाने समी भञ्ज्याङ-५, लमजुङ कृष्णप्रसाद/दगुाादेिी सशिप्रसाद

७ १३०१६२ मानबहादरु खड्का ससम्ले-६, तेह्रथमु सहिीर/ततलमाया नरदल

क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३०११५ प्रकाश उप्रेती हेटौडा-२९, मकिानपुर सोमनाथ/बट्टाईमाया सभमलाल

२ १३००९० हदसलपकुमार सुिेदी भगिती-५, म्याग्दी चतेनाथ/डडलकुमारी षिष्णुदत्त

क्र. सं. रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम कैफियत

१ १३००५४ गणेशप्रसाद ततिारी भुिनीप्रसाद भरलाल

२ १३०१८४ राजु खड्का षिष्णुप्रसाद सहषिर

३ १३००६८ जीिन अधिकारी रामचन्र पदमबहादरु

४ १३००६२ छत्रबहादरु खड्का ततलकबहादरु मानबहादरु

नोटः

  ___________

 (भागीरथा गैरे)
  शाखा अधिकृत

ससिाररश योग्यताक्रमः

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससिाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससिाररश शाखा)
सूचना नं. ४१३/०७३-७४

समततिः २०७३।०७।२६
आयोगको बबज्ञापन नम्बर १७३५३/०७२-७३ (खलुा), नेपाल िन सेिा, नेशनल पाका स ्एण्ड िाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.ततृीय शे्रणी
(प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको माग पदसंख्या ७ (सात) का लाधग समतत २०७३।०७।०९, १०, ११ र १२ गत ेसलइएको
अन्तिााताामा उपस्स्थत उम्मेदिार संख्या ३० (तीस) मध्ये १३ (तेह्र) को सलखखत परीक्षा, सामुहहक परीक्षण, शैक्षक्षक योग्यता र
अन्तिााताा समेतको प्रापतांकबाट देहाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी तनयुस्ततको लाधग  सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयमा ससफाररश गन ेगरी समतत २०७३।०७।२६ मा तनणाय भएको हुुँदा सम्बस्न्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ ।

यस षिज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लाधग छनौट भई अन्तिााताामा सस्म्मसलत भएका उम्मेदिारहरुले प्रापत गरेको
कूल प्रापतांक सम्बस्न्ित उम्मेदिारले यो नततजा प्रकाशन भएको समततले ७ हदन पतछ अको ७ हदन सम्म आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सककने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

   ___________

(कुमारप्रसाद भण्डारी)
     शाखा अधिकृत

                           ___________

                        (ज्ञानेश्िर भट्टराई)

                              उपसधचि

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः
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