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आयोगको मवज्ञापन नम्बर १६६६४/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रिासन सेवा, सामान्य प्रिासन समूह, रा.प.टितीय शे्रणी, उपसटचव

वा सो सरह पदको माग पद सौंख्या १७ (सत्र) का लाटग टलखखत परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाटग छनौि भएका २२ (बाइस) जना

उमे्मदवारहरुको टमटत २०७९।०२।२५ र २६ गते अन्तवााताा सौंचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत २२ (बाइस) जना
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कायम हुन आएकोले बढुवा टनयुखिको लाटग सौंघीय माटमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा टसफाररि गने गरी टमटत

 २०७९।०३।०७ मा टनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाटग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
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नोट :

यस टवज्ञापनमा टलखखत परीक्षाबाि अन्तवाातााको लाटग छनौि भई अन्तवााताामा सखम्मटलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाौंक सम्बखित उमे्मदवारले यो नटतजा प्रकािन

भएको टमटतले ७ (सात) टदन पटछ अको ७ (सात) टदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हेना सटकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

ठेगाना

तातोपानी-२, जुम्ला

पोखरा-२१, कास्की

लटलतपुर-६, लटलतपुर

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

माछापुछर े -४, कास्की

वडाभैरव-३, दैलेख

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः


