प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
सूचना नं. ५८/०७८-७९

हेटौँडा।
लमलतिः २०७८/०८/२८

ु मानुसार दे हायका रोल नमबर
आयोगको दे हायको ववज्ञापनमा ललइएको ललखित परीक्षामा सखममललत उममेदवारहरूमध्ये वर्ाानक्र
तथा नाम थर भएका उममेदवारहरू उत्तीर्ा भई अन्तवाातााको लालग छनोट भएको व्यहोरा समबखन्ित सबैको जानकारीको
लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। अन्तवाातााको लालग छनोट भएका उममेदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत,
आवश्यक न्यूनतम योग्यता यवकन हुने समपूर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र प्रदे श लोक सेवा आयोग
लनयमावली, २०७६ को अनुसूची ५ बमोखजमको दरिास्त फाराम २ प्रलत भरी अन्तवाातााको लालग आफूलाई तोवकएको लमलत
भन्दा अखिल्लो ददन समम रुजू गराई सक्नुपनेछ । आवश्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमार्पत्रहरू
नपुर्याएमा जुनसुकै बित दरिास्त रद्द हुनछ
े । छनोट भएका उममेदवारहरूले दे हायको स्थान, लमलत र समयमा हुने अन्तवााताा
ददन आउँदा मालथ उखल्लखित सक्कल कागजात र रङ्गीन प्रवेश पत्र ललई तोवकएको समय भन्दा १ (एक) िण्टा अगावै
उपखस्थत हुनपु नेछ।
सेवा, समूह, उपसमूहिः

आलथाक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क

पदिः तथ्याङ्क अलिकृत

लल.प. सञ्चालन लमलतिः

२०७७/१२/१८ गते

तहिः छै टौं

ववज्ञापन नं. /०७७-७८
वकलसमिः
माग पद संखयािः
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लल.प.मा सखममललत संखयािः
अन्तवाातााको लालग छनोट भएको संखयािः
व.क्र.नं.
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प्रदे श लोक सेवा आयोग
बागमती प्रदे श

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
सामूवहक परीक्षर् तथा अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयिः
स्थानिः प्रदे श लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाालय, बागमती प्रदे श, हेटौंडा।
व.क्र.नं.

लमलत

सामूवहक परीक्षर् हुने समय

अन्तवााताा हुने समय
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२०७८/०९/१३

ववहान ११:०० बजे

ददउसो १:०० बजे

वकशोर जोशी

दे वनारायर् चौिरी

अलिकृत छै टौं

अलिकृत आठौं
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