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नायव सवु्वा वा सो सरह (अप्राववसिक) पदको अन्तरवाताा कायाक्रम सञ् चालन गनस सबन्न्िस सनचना 
सनचना नं. 100/२०७8-७9, समसत २०७8।12।16 

 

             लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालयको सनबनन सलखखत ववज्ञापन नं., सेवा, समनह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणस, ना.स.ुवा सो सरह 
(अप्राववसिक) पदको सनचना नं. 17, समसत 2078।05।20 को सनचना अनसुार स्थसगत अन्तरवाताा कायाक्रम देहायको समसत, समय र 
स्थानमा सञ् चालन हनुे व्यहोरा आयोगको समसत 2078।12।14 को सनणायानसुार सबन्खन्ित सवैको जानकारीको लासग सनचना प्रकाशन 
गररएको छ। अन्तरवाताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रसत, प्रमाणपत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रसत, दरखास्त फारामको 
प्रथम पाना २/२ प्रसत तथा ततृसय पाना भरी प्रवेशपत्र सलई तोवकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनसछ। अन्तरवातााका 
ददन सावाजसनक ववदा पना गएमा पसन उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चालन  हनुेछ। 
 

अन्तवााताा हनुे स्थान : लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कायाालय, अनामनगर। 
 

पद र शे्रणस : ना.स.ुवा सो सरह, रा.प.अनं.प्रथम (अप्राववसिक) 
 

क्र.सं. वव.नं. सेवा, समहु 
समसत 2078।3।28 मा 

प्रकाखशत सनचनाको 
्.क्र.नं. 

अन्तवााताा समसत  अन्तवााताा समय 

1 
११९०२-

११९०७।०७६-७७ 

(खलुा, समावेशस) 

प्रशासन,सा.प्र.र 
व्यवस्थावपका संसद 

सा.प्र. 
७१-७९ 

२०७८।12।23 
ववहान 8:00 वजे 

2 
११९०२-

११९०७।०७६-७७ 

(खलुा, समावेशस) 
लेखा र लेखापरीक्षण 

१-१४ ददनको 11:०० ्जे 
१५-२८ ददनको 2:०० ्जे 
२९-४२ 

२०७८।12।24 
ददनको 11:०० ्जे 

४३-५६ ददनको 2:०० ्जे 
५७-७० 

२०७८।12।25 
ददनको 11:०० ्जे 

७१-८५ ददनको 2:०० ्जे 

3 
११९०२-

११९०६।०७६-७७ 

(खलुा, समावेशस) 
प्रशासन, राजश्व 

१-१४ 
२०७८।12।26 

ददनको 11:०० ्जे 
१५-२८ ददनको 2:०० ्जे 
२९-४२ 

२०७८।12।27 
ववहान 8:०० ्जे 

४३-५६ ददनको 11:०० ्जे 
५७-७० 

२०७८।12।28 
ववहान 8:०० ्जे 

७१-८५ ददनको 11:०० ्जे 
द्रष्टव्य:  

१. प्रशासन सेवा सा.प्र. समनह र व्यवस्थावपका संसद सेवा, सा.प्र. समनहको अन्तरवाताा ददन ्ाँकी उबनमेदवारको (्.क्र.नं.71-79 
सबनम मात्र) नामावली हेना यहाँ खक्लक गनुाहोस ्।  

२. लेखा र लेखापरीक्षण समनहको अन्तरवाताामा समावेश हनुे उबनमेदवारको नामावली हेना यहाँ खक्लक गनुाहोस ्।  

३. राजश्व समनहको अन्तरवाताामा समावेश हनुे उबनमेदवारको नामावली हेना यहाँ खक्लक गनुाहोस ्।  
..................... 
(कुशला पौडेल) 

उपसखचव 

http://www.psc.gov.np/
https://psc.gov.np/uploads/others/302_11902-908_ADMIN_NASU.pdf
https://psc.gov.np/uploads/others/303_11902-908_ACCOUNT_NASU.pdf
https://psc.gov.np/uploads/others/304_11902-908_REVENUE_NASU.pdf

