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परी्ा सञ्चालन शाखा
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नेपाल ववद्युत प्राििकरणको िमित 2073/9/27 गते प्रकाशशत (खुला/समावेशरीय) सहायकस्तरका ववििन्न प्हुकको िलशखत परी्ाको
परी्ा िवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. १२/०७४-७५, िमित २०7४/०५/१५

नेपाल ववद्युत प्राििकरणको तपिसल बमोशजमका ववज्ञापन तथा प्हुकको

कािमाडौं परी्ा केन्र राखरीय ्रखास्त फाराम स्वरीयकृत गराउने उम्मे्वारहुकको िनम्न िमित र समयमा

िनम्नानुसारका परी्ा िवनहुकमा िलशखत परी्ा सञ्चालन हुने िएकोले सम्बशन्ित सबैको जानकारीका लािग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । तोवकएको परी्ा िवन बाहेक अन्य परी्ा

ु न््ा कशम्तमा एक घण्टा अगावै पुगरीय आफ्नो परी्ा कोिा समेत एवकन गनुह
िवनहुकमा कुनै पिन उम्मे्वारहुकलाई सशम्मिलत नगराइने िएकोले तोवकएको परी्ा िवनमा परी्ा शुुक हुनि
ु न
ु
अनुरोि छ । प्रवेश-प् ववना परी्ामा सशम्मिलत नगराइने हुुँ्ा प्रवेश-प् अिनवायु ुकपमा आफूसाथ िलई जानुहन
ु समेत सूशचत गररन्छ ।
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शाखा अििकृत

िन्देश शक

(प्मवहा्ुर राउत)

(चन्रकान्त िनरौला)
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