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आयोगको दे हायको विज्ञापनमा विइएको विखित परीक्षामा सखिवित उिेदिारहरूमध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नं .
तथा नाम, थर भएका उिेदिारहरू उविर्ा भई अन्तिाा ताा को िावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िावग
यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ अन्तवाातााको लालग छन ट भएका उम्मे दवारहरूले पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत,
आवश्यक न्यू नतम योग्यता यलकन हुने सम्पू र्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र प्रदे श लोक सेवा
आयोग लनयमावली, २०७६ को अनु सूची ५ बमोलजमको दरिास्त फाराम २ प्रलत भरी अन्तवाातााको लालग आफूलाई
तोलकएको समयभन्दा १ घण्टा अगावै रुजू गराई सक्नुपने छ ॰ आिश्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आिश्यक
कागजातको प्रमार् नपुगेमा उिदे िारको दरिास्त जु नसुकै बित रद्द हुने छ ॰ छनौट भएका उिेदिारहरूिे दे हायको स्थान,
वमवत र समयमा हुने अन्तिाा ताा वदन आउँ दा मावथ उखिखित सक्कि कागजात र प्रिेश पत्र विई तोवकएको समयभन्दा १ घण्टा
अगािै उपखस्थत हुनु पने छ ॰
सेवा,समूहः कृवि/विवभन्न
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