प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
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सबैको जानकारीको िावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाातााको लालग छन ट भएका
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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
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प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय:
स्थानः प्रदे श लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदे श, हे ट ौँडा॰
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२०७९/०५/०७ गते वदनको ३:०० बजे
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