
 पेज नं - 1 क्रमशः.... 

लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय ननरे्दशनालय 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था-परीक्षा सञ्चालन शाखा 
 

 

नपेाल ववद्यतु प्रानिकरणको नमनत 207४/८/१ गते ववज्ञापन प्रकाशन भएको सहायकस्तरका ववनभन् न पर्दहरुको  
नलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. ६०९/०७४-७५, नमनत २०7५/०३/२४ 

नेपाल ववद्यतु प्रानिकरणको तपनसल बमोखजमका ववज्ञापन तथा पर्दहरुको  कािमाडौं परीक्षा केन्र राखी र्दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउन ेउम्मेर्दवारहरुको ननम्न नमनत र समयमा 

ननम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा नलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीका लानग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा 

भवनहरुमा कुनै पनन उम्मेर्दवारहरुलाई सखम्मनलत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्र्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोिा समेत एवकन 

गनुहुनु अनरुोि छ । प्रवेश-पत्र ववना परीक्षामा सखम्मनलत नगराइने हुुँर्दा प्रवेश-पत्र अननवाय ुरुपमा आफूसाथ नलई जानहुनु समेत सूखचत गररन्छ ।  

परीक्षा कायकु्रम तथा नलखखत परीक्षा भवन 
 

क्र. 
सं. 

वव.नं. पर्द तह सेवा, समूह/उपसमूह 
रोल नम्वर रे्दखख 

सम्म 

नलखखत परीक्षा नमनत र समय उम्मेर्दवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र ठितीय पत्र 

१. 
२०७४/७५ 
प्र.५/४०१ 

नमटरररनडङ्ग 
सपुरभाइजर 

पाुँचौं प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सबै उम्मेर्दवारहरु 
२०७५।४।५ गते 
ववहान ११:०० बजे 

२०७५।४।५ गते 
ठर्दनको १:०० बजे 

३५१ 
कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी 
एण्ड इखिननयररङ्ग, CITE तीनकुन े

2. 
२०७४/७५ 
प्रा.४/४०९ 

फोरमेन चौथो प्राववनिक, नसनभल, नसनभल १-२०० सम्म 
२०७५।४।५ गते 
ववहान ११:०० बजे 

२०७५।४।५ गते 
ठर्दनको १:०० बजे 

२५ भीमसेनगोला मा.वव., नयाुँ बानेश्वर 

३. 
२०७४/७५ 
प्रा.३/४१२ 

जनुनयर नमस्त्री तेस्रो प्राववनिक, मेकाननकल सबै उम्मेर्दवारहरु 
२०७५।४।५ गते 
ववहान ११:०० बजे 

- ३५ भीमसेनगोला मा.वव., नयाुँ बानेश्वर 

४. 
२०७४/७५ 
प्रा.३/४११ 

इलेखक्िनसयन तेस्रो 
प्राववनिक, इलेखक्िकल, 

इलेखक्िकल 

१-२०० सम्म 
२०७५।४।५ गते 
ववहान ११:०० बजे 

- 

२०० बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (क) 
२०१-४०० सम्म २०० बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (ख) 
४०१ रे्दखख बाुँकी 

सबै 
१६६ भीमसेनगोला मा.वव., नयाुँ बानेश्वर 

नयाुँ बानेश् वर, कािमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 

http://www.psc.gov.np/


 पेज नं - 2 क्रमशः.... 

क्र. 
सं. 

वव.नं. पर्द तह सेवा, समूह/उपसमूह 
रोल नम्वर रे्दखख 

सम्म 

नलखखत परीक्षा नमनत र समय उम्मेर्दवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र ठितीय पत्र 

५. 
२०७४/७५ 
प्र.५/४०२ 

लेखापाल पाुँचौं प्रशासन, लेखा सबै उम्मेर्दवारहरु 
२०७५।४।६ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०७५।४।७ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

१५५ 
कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी 
एण्ड इखिननयररङ्ग, CITE तीनकुन े

६. 
२०७४/७५ 
प्रा.५/४०४ 

सपुरभाइजर पाुँचौं प्राववनिक, मेकाननकल सबै उम्मेर्दवारहरु 
२०७५।४।६ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०७५।४।७ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

१४८ 
कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी 
एण्ड इखिननयररङ्ग, CITE तीनकुन े

७. 
२०७४/७५ 
प्रा.५/४०५ 

सपुरभाइजर पाुँचौं प्राववनिक, नसनभल, नसनभल 

१-२०० 
२०७५।४।६ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०७५।४।७ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०० बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (क) 
२०० रे्दखख बाुँकी 

सबै 
२०८ बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (ख) 

८. 
२०७४/७५ 
प्रा.४/४०८ 

फोरमेन चौथो 
प्राववनिक, इलेखक्िकल, 

इलेखक्िकल 

१-२०० 
२०७५।४।६ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०७५।४।७ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०० 
मर्दन भण्डारी मेमोररयल कलेज, 
अनामनगर 

२०१-४०० २०० लालीगरुाुँस राविय कलेज, शंखमूल 
४०१ रे्दखख बाुँकी 

सबै 
२४३ यनुनभसलु कलेज, शाखन्तनगर 

९. 
२०७४/७५ 
प्र.३/४१० 

नमटरररडर तेस्रो प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

१-२०० 

२०७५।४।८ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०७५।४।९ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०० 
मर्दन भण्डारी मेमोररयल कलेज, 
अनामनगर 

२०१-४०० २०० कोलम्बस कलेज, नयाुँ बानेश्वर  
४०१-६०० २०० लालीगरुाुँस राविय कलेज, शंखमूल 
६०१-८०० २०० यनुनभसलु कलेज, शाखन्तनगर (क) 

८०१-१००० २०० यनुनभसलु कलेज, शाखन्तनगर (ख) 

१००१-१२०० २०० बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (क) 
१२०१-१४०० २०० बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (ख) 
१४०१ रे्दखख 
बाुँकी सबै 

३२१ 
कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी 
एण्ड इखिननयररङ्ग, CITE तीनकुन े

१0. 
२०७४/७५ 
प्र.४/४०७ 

सहायक लेखापाल चौथो प्रशासन, लेखा 

१-२०० 

२०७५।४।१० गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०७५।४।११ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०० बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (क) 
२०१-४०० २०० बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (ख) 

४०१-रे्दखख बाुँकी 
सबै 

२२८ 
कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी 
एण्ड इखिननयररङ्ग, CITE तीनकुन े
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क्र. 
सं. 

वव.नं. पर्द तह सेवा, समूह/उपसमूह 
रोल नम्वर रे्दखख 

सम्म 

नलखखत परीक्षा नमनत र समय उम्मेर्दवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र ठितीय पत्र 

११. 
२०७४/७५ 
प्र.४/४०६ 

नसननयर नमटरररडर चौथो प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

१-२०० 

२०७५।४।१२ गते 
ववहान ११:०० बजे 

२०७५।४।१२ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०० 
कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी 
एण्ड इखिननयररङ्ग, CITE तीनकुन े

२०१-४०० २०० बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (क) 
४०१-६०० २०० बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (ख) 
६०१-८०० २०० यनुनभसलु कलेज, शाखन्तनगर 

८०१-१००० २०० 
एस.भी. (स्वप्न वावटका) एकेडेमी, 
बदु्धनगर (क) 

१००१-१२०० २०० 
एस.भी. (स्वप्न वावटका) एकेडेमी, 
बदु्धनगर (ख) 

१२०१-१४०० २०० लालीगरुाुँस राविय कलेज, शंखमूल 

१४०१-१६०० २०० 
मर्दन भण्डारी मेमोररयल कलेज, 
अनामनगर (क) 

१६०१-१८०० २०० 
मर्दन भण्डारी मेमोररयल कलेज, 
अनामनगर (ख) 

१८०१ रे्दखख 
बाुँकी सबै 

२३६ भीमसेनगोला मा.वव., नयाुँ बानेश्वर 

१२. 
२०७४/७५ 
प्रा.५/४०३ 

सपुरभाइजर पाुँचौं 
प्राववनिक, इलेखक्िकल, 

इलेखक्िकल 
सबै उम्मेर्दवारहरु 

२०७५।४।१३ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

२०७५।४।१४ गते 
ठर्दनको २:०० बजे 

३०९ 
कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी 
एण्ड इखिननयररङ्ग, CITE तीनकुन े

 रष्टव्यः–  १. परीक्षा सञ्चालन हनुे ठर्दन अप्रत्याखशत ववर्दा पन ुगएमा पनन आयोगको पूव ुसूचना ववना ननिाुररत कायकु्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हनुेछैन ।  
 २. परीक्षा भवनमा मोबाइल ननषेि गररएको छ ।  
 ३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुपुनेछ । 

 ४. परीक्षाथीले अननवाय ुरुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

  

  

 

 

 

 ......................... ......................... ......................... 
 (नारायणप्रसार्द गौतम) (पर्दमवहार्दरु राउत) (चन्रकान्त ननरौला) 
 शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत ननरे्दशक 
  


