
 पेज नं - 1 क्रमशः.... 

लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िन द्ेशशनालय 

(सरु्ा िनकाय तथा संगठित संस्था)  

परी्ा सञ्चालन शाखा 
 

नपेाल ववद्यतु प्राििकरणको िमित 2073/9/27 गते प्रकाशशत (खलुा/समावेशरीय) सहायकस्तरका ववििन् न प्हुकको िलशखत परी्ाको 
परी्ा िवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. १२/०७४-७५, िमित २०7४/०५/१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राििकरणको तपिसल बमोशजमका ववज्ञापन तथा प्हुकको  कािमाडौं परी्ा केन्र राखरीय ्रखास्त फाराम स्वरीयकृत गराउने उम्मे्वारहुकको िनम्न िमित र समयमा 
िनम्नानसुारका परी्ा िवनहुकमा िलशखत परी्ा सञ्चालन हनु ेिएकोले सम्बशन्ित सबैको जानकारीका लािग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । तोवकएको परी्ा िवन बाहेक अन्य परी्ा 
िवनहुकमा कुनै पिन उम्मे्वारहुकलाई सशम्मिलत नगराइने िएकोले तोवकएको परी्ा िवनमा परी्ा शुुक हनुिुन््ा कशम्तमा एक घण्टा अगावै पगुरीय आफ्नो परी्ा कोिा समेत एवकन गनुहुनु 
अनरुोि छ । प्रवेश-प् ववना परी्ामा सशम्मिलत नगराइने हुुँ्ा प्रवेश-प् अिनवाय ुुकपमा आफूसाथ िलई जानहुनु समेत सूशचत गररन्छ ।  

परी्ा कायकु्रम 
 

क्र. 
सं. 

वव.नं. प् तह सेवा, समूह/उपसमूह 
रोल नम्वर ्ेशख 

सम्म 

िलशखत परी्ा िमित र समय उम्मे्वार 
संख्या 

परी्ा िवन 

प्रथम प् ठितरीयय प् 

१. 
२०७३/७४ 
प्र.४/४०६ 

िसिनयर िमटर ररडर चौथो 
प्रशासन, प्रशासन, 

प्रशासन 
सबै उम्मे्वारहुक 

२०७४।५।२३ गते 
ठ्नको १:०० बजे 

२०७४।५।२३ गते 
ठ्नको २:३० बजे 

२७७ सान््वना एकेडेमरीय, शाशन्तनगर 

2. 
२०७३/७४ 
प्र.५/४०१ 

लेखापाल पाुँचौ प्रशासन, लेखा 
१-२०० सम्म 

२०७४।५।२४ गते 
ववहान ८:००  बजे 

२०७४।५।२४ गते 
ववहान ९:३० बजे 

200 
टाइम्स इन्टरनेशनल कलेज, 
िडल्लीबजार (क) 

२०१-३४० १४० 
टाइम्स इन्टरनेशनल कलेज, 
िडल्लीबजार (ख) 

३. 
२०७३/७४ 
प्रा.५/४०२ 

सपुरिाइजर पाुँचौ 
प्राववििक, इलेशरिकल, 

इलेशरिकल 
सबै उम्मे्वारहुक 

२०७४।५।२४ गते 
ठ्नको १:०० बजे 

२०७४।५।२४ गते 
ठ्नको २:३० बजे 

१२६ 

पद् मो्य मा.वव., पतुलीसडक ४. 
२०७३/७४ 
प्रा.५/४०३ 

सपुरिाइजर पाुँचौ 
प्राववििक, इलेशरिकल, 

मेकािनकल 
सबै उम्मे्वारहुक 

२०७४।५।२४ गते 
ठ्नको १:०० बजे 

२०७४।५।२४ गते 
ठ्नको २:३० बजे 

१०४ 

५. 
२०७३/७४ 
प्रा.५/४०४ 

सपुरिाइजर पाुँचौ 
प्राववििक, िसििल, 

िसििल 
सबै उम्मे्वारहुक 

२०७४।५।२४ गते 
ठ्नको १:०० बजे 

२०७४।५।२४ गते 
ठ्नको २:३० बजे 

४३ 

६. 
२०७३/७४ 
प्रा.५/४०५ 

िसिनयर हेिरीय 
इरवरीयपमेण्ट अपरेटर 

पाुँचौ 
प्राववििक, ववववि, 

सवारी चालक 
सबै उम्मे्वारहुक 

२०७४।५।२४ गते 
ववहान ८:००  बजे 

- 7 
टाइम्स इन्टरनेशनल कलेज, 
िडल्लीबजार (ख) 

नयाुँ बानेश् वर, कािमाडौं 
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क्र. 
सं. 

वव.नं. प् तह सेवा, समूह/उपसमूह 
रोल नम्वर ्ेशख 

सम्म 

िलशखत परी्ा िमित र समय उम्मे्वार 
संख्या 

परी्ा िवन 

प्रथम प् ठितरीयय प् 

७. 
२०७३/७४ 
प्रा.४/४०८ 

फोरमेन चौथो 
प्राववििक, इलेशरिकल, 

इलेशरिकल 

१-२३२ २०७४।५।२५ गते 
ववहान ८:०० बजे 

- 
२३२ र् नराज्य मा.वव., मध्यबानेश्वर (क) 

२३३-४६४ २३२ र् नराज्य मा.वव., मध्यबानेश्वर (ख) 

८. 
२०७३/७४ 
प्रा.४/४०९ 

फोरमेन चौथो 
प्राववििक, िसििल, 

िसििल 
सबै उम्मे्वारहुक 

२०७४।५।२५ गते 
ठ्नको ४:०० बजे 

- ६7 
िरीयमसेनगोला मा.वव.,नयाुँ बानेश्वर 

९. 
२०७३/७४ 
प्रा.४/४१० 

फोरमेन ड्राइिर चौथो 
प्राववििक,  ववववि, 

सवारी चालक 
सबै उम्मे्वारहुक 

२०७४।५।२५ गते 
ठ्नको ४:००  बजे 

- १ 

१०. 
२०७३/७४ 
प्रा.३/४१२ 

इलेशरििसयन तेस्रो 
प्राववििक, इलेशरिकल, 

इलेशरिकल 

१-२०० २०७४।५।२६ गते 
ठ्नको ४:००  बजे 

- 
२०० महेन्र िवन मा.वव., सानो गौचरन (क) 

२०१-३६७ १६७ महेन्र िवन मा.वव., सानो गौचरन (ख) 

११. 
२०७३/७४ 
प्र.४/४०७ 

सहायक लेखापाल चौथो प्रशासन, लेखा सबै उम्मे्वारहुक 
२०७४।५।३० गते 
ठ्नको १:००  बजे 

२०७४।५।३० गते 
ठ्नको २:३० बजे 

20६ िरीयमसेनगोला मा.वव.,नयाुँ बानेश्वर 

१२. 
२०७३/७४ 
प्र.३/४११ 

िमटरररडर तेस्रो 
प्रशासन, प्रशासन, 

प्रशासन 

१-२०० 

२०७४।५।३१ गते 
ठ्नको १:०० बजे 

२०७४।५।३१ गते 
ठ्नको २:३० बजे 

२०० 
म्न िण्डारी मेमोररयल कलेज, 
अनामनगर (क) 

२०१-४०० २०० 
म्न िण्डारी मेमोररयल कलेज, 
अनामनगर (ख) 

४०१-६०० २०० र् नराज्य मा.वव., मध्यबानेश्वर (क) 
६०१-८०० २०० र् नराज्य मा.वव., मध्यबानेश्वर (ख) 

८०१-१००० २०० इ.वप.एस.स्कूल, मरीयनिवन (क) 

१००१-१२०० २०० इ.वप.एस.स्कूल, मरीयनिवन (ख) 
१२०१-१४०० २०० िरीयमसेनगोला मा.वव., नयाुँ बानेश्वर (क) 

१४०१- बाुँकी सबै १३६ िरीयमसेनगोला मा.वव., नयाुँ बानेश्वर (ख) 

१३. 
२०७३/७४ 
प्रा.३/४१३ 

ड्राइिर तेस्रो 
प्राववििक,  ववववि, 

सवारी चालक 
सबै उम्मे्वारहुक 

२०७४।५।३१ गते 
ववहान ८:००  बजे 

- ८३ िरीयमसेनगोला मा.वव.,नयाुँ बानेश्वर 

   

रष्टव्यः–  १. परी्ा सञ्चालन हनुे ठ्न अप्र्याशशत वव्ा पन ुगएमा पिन आयोगको पूव ुसूचना ववना िनिाुररत कायकु्रम अनसुारको परी्ा स्थिगत हनुेछैन ।  
 २. परी्ा िवनमा मोबाइल िनषेि गररएको छ ।  
 ३. परी्ामा कालो मसरीय मा् प्रयोग गनुपुनदेशछ । 

 ४. परी्ाथीले अिनवाय ुुकपमा आफ्नो प्रवेशप् िलई परी्ा िवनमा जानपुनदेशछ । 

  

  

 

 

 

 ......................... ......................... 
 (प्मवहा्रु राउत) (चन्रकान्त िनरौला) 
 शाखा अििकृत िन द्ेशशक 
  


