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नेपाल ववद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह -5, लेखापाल पदको धलखखत परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. 49/07६-7७ धमधत 2076/07/21
नेपाल ववद्युत प्राधिकरणको तपधसल वमोखिमका ववज्ञापन तथा पदको बुटवल परीक्षा केन्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने
उम्मेदवारहरूको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरूमा धलखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्ित सबैको िानकारीको
लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। तोवकएको

परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरूमा कुनै पधन उम्मेदवारहरूलाइा सखम्मधलत

ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरू हुनभ
ा न
ु
अनुरोि छ। प्रवेश-पत्र धबना परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र अधनवाया रूपमा आफूसाथ धलइा िानुहन
ु सूखचत गररएको छ।
परीक्षा कार्य क्रम तथा लिखित परीक्षा भवन
क्र.
सं.

पद, सेवा,
लवज्ञापन नं.

समुह,

तह

परीक्षा लमलत, समर्, अवलि र लवषर्
प्रथम पत्र

१

रोि नं.

उपसमुह

२०७५/ ७६

लेखापाल,

/ प्र.5/६०2

प्रशासन,

खुला/समावेशी

लेखा

1 दे खी 200 सम्म
5

संख्या

परीक्षा केन्द्र

द्वितीय पत्र

2०७६।08।09,

२०७६।08।11,

द्वदनको 1:00 विे

द्वदनको 1:00 विे

समय- 45 धमनेट

समय- 2:30

200

िनता मा.वव.रामनगर, बुटवल
प्रगधत मा.वव. दे ववनगर मुलसडक

201 दे खी माधथ सवै

157

(िनिागरण

पथदे खी

पखचम

खानेपानी टं की नखिक प्रगतीनगर)
बुटवल

पुनच:

ु पत्र)
वव.नं.2075/076 प्र.5/601, धमटर ररधडङ सुपरभाइिर पदमा समेत आवेदन द्वदई दुवै तफा दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुले प्रथम पत्र (संयक्त

ु
को परीक्षामा आफूलाई पायक पने कुनै एक परीक्षा केन्रमा सहभागी हुन तथा दुवै पदहरुको प्रवेशपत्र अधनवाया रुपमा धलई आउनु हुन र प्रथम पत्र (संयक्त
पत्र) को
उत्तरपुखस्तकामा दुवै ववज्ञापन नं. र दुवै रोल नं.अधनवाया रुपमा उल्लेख गनुा हुन समेत िानकारी गराईन्छ।
रष्टव्यः

क) आयोगको पूव ा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन।

ख) परीक्षा हलमा झोला, मोबाइल तथा अन्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरू लैिान धनषेि गरीएको छ।
ग) परीक्षामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ।

घ) वस्तुगत बहुवैकखल्पक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न।

........................
(च ुराबहादुर काकी)
ना.सु.

........................

......................

(पुष्पराि खनाल )

(प्रेम प्रसाद दे वकोटा)

शाखा अधिकृत

उपसखचव
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