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इलेक्ट्रिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवाताा िम्बन्धी िूचना 
िूचना नं. ११/२०७९-80, समसत २०७९।04।२6 

      यस कायाालयको विज्ञापन नं. १२९९६/२०७७-७८ (मविला) नेपाल इविवनयरिङ सेिा, मेकावनकल समूि, वन.उ.स. उपसमूि, िा.प.अनं. 

वितीय शे्रणी (प्राविविक), इलेक्ट्रि वसयन पदको तपवसलमा उले्लक्ट्ित माग पद संख्याका लावग प्रयोगात्मक पिीक्षा ि अन्तििाताा कायाक्रम  

देिाय बमोविमको स्थान, वमवत ि समयमा संचालन हुने भएकोले सम्बक्ट्ित सबैको िानकािीका लावग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।  छनौट 

भएका उमे्मदिािले अन्तििाताा वदन आउँदा पासपोटा साइिको फोटो २ प्रवत, नेपाली नागरिकता ि सो को प्रवतवलपी २ प्रवत आिश्यक नू्यनतम 

शैवक्षक योग्यता प्रमाणपत्रको सक्कल सवित नक्कल २ प्रवत, दििास्त फािामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ प्रवत भिी प्रिेशपत्र वलई 

तोवकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगािै उपक्ट्स्थत हुनुपनेछ। अन्तििातााका वदन सािािवनक विदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित 

सञ्चालन हुनेछ।  

सेवा/समूह/उपसमूह: इवि, मेकावनकल, वन.उ.स. पद: इलेक्ट्रि ससयन        शे्रणी: िा.प.अनं. वितीय 

सल.प. सञ्चालन समसि: २०७८।७।११ गिे     नसिजा प्रकाशन गने कायाालय: लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय। 

सवज्ञापन नं. .... ०७७।७८ - १२९९६ - - - - - 

वकवसम: िुला मविला आ.ि. मिेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्या: - १ - - - - - 

वल.प.मा सक्ट्म्मवलत संख्या २ 

अन्तििातााको लावग छनौट भएको संख्या - १ - - - - - 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  450008 जानकीकुमारी बढुाथोकी धनीराम दलबहादरु महहला 

   

प्रयोगात्मक परीक्षाको समसि, समय र स्थान : 

प्रयोगात्मकको वणाानुक्रम  समसि 
प्रयोगात्मक परीक्षाको 

समय 

प्रयोगात्मक परीक्षा  हुने स्थान 

१ २०७९।५।१४ वििान ९:३० बिे श्री हेभी इक्वीपमेन्ट सिसभजन कायाालय, कास्की 

 
      अन्तरवािाा हुने समसि, समय र स्थान : 

अन्तरवािााको  वणाानुक्रम  समसि अन्तरवािााको समय अन्तरवािाा हुने स्थान 

१ २०७९।५।१४ वदनको ३.३० बिे श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय, कास्की । 

 

  

 .......................... .......................... .......................... 
 (जनक प्रिाद खनाल) (चेतनाथ पोखरेल) (वीरेन्र बहादरु सवााँर) 

 नायब िबु्बा शाखा असधकृत उपिक्ट्चव 


