
लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 

नपेाल ववद्यतु प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ का इलेक्ट्रिकल, मेकाधनकल र धसधिल समूहका फोरमेन पदहरुको धलक्ट्खत परीक्षाको परीक्षा िवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ५१/०७६-७७, धमधत २०7६/०७/१७ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको तपधसल बमोक्ट्िमका ववज्ञापन तथा पदहरुको  काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको धनम्न धमधत र समयमा 
धनम्नानसुारका परीक्षा िवनहरुमा धलक्ट्खत परीक्षा सञ्चालन हनेु िएकोले सम्बक्ट्न्द्ित सबैको िानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाक्ट्शत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा िवन बाहेक अन्द्य परीक्षा िवनहरुमा 
कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सक्ट्म्मधलत नगराइने िएकोले तोवकएको परीक्षा िवनमा परीक्षा शरुु हनुिुन्द्दा कक्ट्म्तमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एवकन गनुाहनु अनरुोि छ ।  

परीक्षा कायाक्रम तथा धलक्ट्खत परीक्षा िवन 
 

क्र.स. ववज्ञापन नं. पद, सेवा, समूह तह 

धलक्ट्खत परीक्षा धमधत, समय, अवधि र ववषय 

रोल नम्वर  उ.स. परीक्षा केन्द्र 

प्रथम पत्र (वस्तगुत) द्वितीय पत्र(ववषयगत) 

१ 

२०७५।०७६।प्रा.४।४०८ 

(काठमाडौं) 

खलुा/समावेशी 

फोरमेन, प्राववधिक, 

इलेक्ट्रिकल 
४ 

२०७६।०८।०२ 
द्वदनको १:०० बिे, 

४५ धमनेट,  

आिारितू सामान्द्य 
ज्ञान र सेवा सम्बन्द्िी  

२०७६।०८।०३ 

द्वदनको १:00 बिे, 
२ घण्टा ३० धमनेट,  

सेवा सम्बन्द्िी 

१ देक्ट्ख २०० सम्म २०० वपईए एसोधसएसन, थापाथली 

२०१ देक्ट्ख ५०० सम्म २०० 
स्वप्नवावटका एकेडेमी, 

शंखमलु(क) 

५०१ देक्ट्ख ६५४ सम्म १५४ 
स्वप्नवावटका एकेडेमी, 

शंखमलु(ख) 

२ 

२०७५।०७६।प्रा.४।४०९ 

(काठमाडौं) 

खलुा/समावेशी 

फोरमेन, प्राववधिक, 

मेकाधनकल 
४ १ देक्ट्ख २८४ सम्म २८४ टेरसास कलेि, धसफल(क) 

३ 

२०७५।०७६।प्रा.४।४१० 

(काठमाडौं) 

खलुा/समावेशी 

फोरमेन, प्राववधिक, 

धसधिल 
४ १ देक्ट्ख १७४ सम्म १७४ टेरसास कलेि, धसफल(ख) 

रष्टव्यः–  १. परीक्षा सञ्चालन हनुे द्वदन अप्रत्याक्ट्शत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुेछैन ।  
 २. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

 ३. परीक्षाथीले अधनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलई परीक्षा िवनमा िानपुनेछ । 

 ४  परीक्षा िवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्द्य इलेरिोधनक धडिाइसहरु लैिान धनषेि गररएको व्यहोरा समेत सूक्ट्चत गररएको छ । 

  

 ......................... ......................... ......................... 
 (लक्ष्मीप्रसाद परािलुी) (ियराम नेपाल) (चन्द्रकान्द्त धनरौला) 
 शाखा अधिकृत शाखा अधिकृत उपसक्ट्चव 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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