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नेपाल बिद्युत प्राबिकरणका देहाय अनुसारका पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना ।
सचू ना नं.१०३÷२०७४-७५, ldlt: २०७५/०३/१*

लोकसेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कायाालय ,महेन्द्रनगर द्वारा संचालन हुने नेपाल बिद्यतु प्राबिकरण िाट बमबत २०७४।८।१ मा प्रकाबित
बिज्ञापनको बमबत २०७५।१।२४ मा प्रकाबित बलबित परीक्षा कायाक्रम अनसु ार अत्तररया , कै लाली क्षेत्रको देहाय िमोबिमका सहायक स्तरका पदहरुको
िल
ु ा प्रबतयोबगतात्मक बलबित परीक्षा पवू ा बनिााररत परीक्षा कायाक्रम अनसु ार बनम्न बमबत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्िबन्द्ित सिैको
िानकारीका लाबग यो सचू ना प्रकाबित गररएको छ ।
परीक्षा कार्यक्रम
क्र.स.

१=

२.
३.
४.

पद÷तह÷सेवा÷समहू ÷
उपसमूह
बमटरररबिङ्ग
२०७४/७५प्र.५÷८०१ सपु रभार्ािर, ५, प्रिासन,
प्रिासन, प्रिासन
-िल
ु ा ÷समावेिी_
बवज्ञापन नम्िर

बलबित परीक्षा बमबत र समय
प्रथम पत्र
बितीय पत्र
२०७५÷४÷५ गते
बवहान ११:०० ििे

२०७५÷४÷५ गते
बदनको १:०० ििे

र्लेबरिबसयन, ३,
२०७५÷४÷५ गते बवहान
प्राबवबिक, ईलेबरिकल,
११:०० ििे
ईलेबरिकल
२०७४/७५प्र.५÷८०२
लेिापाल, ५,
२०७५÷४÷६ गते
२०७५÷४÷७ गते
बदनको २:०० ििे
बदनको २:०० ििे
-िल
प्रिासन ,लेिा
ु ा ÷समावेिी_
२०७४/७५प्रा.४/८०६ फोरमेन, ४, प्राबवबिक ,
२०७५÷४÷६ गते
२०७५÷४÷७ गते
-िल
बदनको २:०० ििे
बदनको २:०० ििे
ईलेबरिकल,ईलेबरिकल
ु ा/समावेिी_
२०७४/७५प्रा.३/८०८
-िल
ु ा/समावेिी_

रोल नम्िर
देबि सम्म
१

१
१
१

परीक्षा भवन

श्री िानकी कन्द्या मा.बव. -कृ बषा सामग्री
१२९ कम्पनी बलबमटेि कायाालयको निीक_
महेन्द्रनगर ।
श्री बलबटल वद्ध
ु एके िेमी (कृ बषा सामग्री
३२१ कम्पनी बलबमटेि कायाालयको निीक)
महेन्द्रनगर ।
श्री लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल
६७ कायाालय, महेन्द्रनगरको परीक्षा हल ।
श्री बलबटल वद्ध
ु एके िेमी (बिल्ला सरकारी
२१५ वकील कायाालयको निीक) महेन्द्रनगर ।

क्रमश..................
ælghfdtL sd{rf/Lsf] k|ltj4tf M kf/blz{tf / r':ttfÆ
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५.
२०७४/७५प्र.३/८०७
-िल
ु ा/समावेिी_
६.
७.
८.

बमटर ररिर,३, प्रिासन,
प्रिासन , प्रिासन

२०७४/७५प्र.४/८०५
-िल
ु ा/समावेिी_
२०७४/७५प्र.४/८०४
-िल
ु ा/समावेिी_

सहायक लेिापाल, ४,
प्रिासन , लेिा
बसबनयर बमटर ररिर, ४,
प्रिासन, प्रिासन, प्रिासन
सपु रभार्ािर, ५,
२०७४/७५प्रा.५/८०३
प्राबवबिक,
-िल
ु ा/समावेिी_
ईलेबरिकल, ईलेबरिकल

२०७५÷४÷८ गते बदनको
२:०० ििे

२०७५÷४÷९ गते
बदनको २:०० ििे

२०७५÷४÷१० गते
बदनको २:०० ििे
२०७५÷४÷१२ गते
बवहान ११:०० ििे

२०७५÷४÷११ गते
बदनको २:०० ििे
२०७५÷४÷१२ गते
बदनको २:०० ििे

२०७५÷४÷१३ गते
बदनको २:०० ििे

२०७५÷४÷१४ गते
बदनको २:०० ििे

१
२०१
१
१
१

श्री बलबटल वद्ध
ु एके िेमी (कृ बषा सामग्री कम्पनी
२०० बलबमटेि कायाालयको निीक) महेन्द्रनगर ।
श्री बलबटल वद्ध
ु एके िेमी (बिल्ला सरकारी
३३* वकील कायाालयको निीक) महेन्द्रनगर ।
श्री बलबटल वद्ध
ु एके िेमी (बिल्ला सरकारी
१३१ वकील कायाालयको बनिक) महेन्द्रनगर ।
श्री बलबटल वद्ध
ु एके िेमी (बिल्ला सरकारी
१८५ वकील कायाालयको निीक) महेन्द्रनगर ।
श्री बलबटल वद्ध
ु एके िेमी (बिल्ला सरकारी
७४ वकील कायाालयको निीक) महेन्द्रनगर ।

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

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

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

-पस्ु कर राि उपाध्याय_

-माया देवी िोिी_

(िगेन्द्र प्रसाद भट्ट)

सहायक कम््यटु र अपरे टर

ना.स.ु

िािा अबिकृ त

रष्टव्यः
 प्रवेश पत्र बिना परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सम्ममललत गराइने छै न । प्रवेश पत्रको प्रततललपी अवश्यक पने उममेदवारहरुले तनयमानस
ु ार नेपाल ववधत
ु प्राधधकरणको कायाालय अत्तररया
कैलाली िाट ललइा आउनु पने छ ।

 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लाधग उममेदवारहरुले एक घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा पुधग सक्नु पनेछ ।
 आफनो परीक्षाकेन्द्र वाहे क अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थीलाई सम्ममललत गराईने छै न ।
 पररक्षामा क्यालकुलेटर र मोिाइल फोनको प्रयोग पण
ू ा रुपमा तनषेध गरीएको छ ।
 परीक्षामा अतनवाया रुपमा कालोमसी प्रयोग गनुा पनेछ ।



परीक्षा संचालन हुने ददन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन लोक सेवा आयोगको पूवा सूचना ववना परीक्षा कायाक्रम स्र्थधगत हुने छै न ।
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