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नेपाल विद्युत प्राविकरणका विविन्न पदहरुको वलवित परीक्षाको परीक्षा ििन कायम गररएको सचूना  

 सूचना नं. ४/०७८/७९                                                                                                                                                                                               वमवत :२०७८/०४/२० 

 

नेपाल ववद्यतु प्राविकरणको पुवा प्रकावित ववज्ञापन अनसुार प्राविकरणको सदुरुपविम प्रादवेिक कायाालय अत्तररया, कैलालीबाट अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका तह ३, ४ र ५ 

का दहेायका पदहरुको (खलुा तथा समाविेी) वलवखत परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पालना गने गरी दहेायका परीक्षा भवनमा संचालन हुने 

भएकोले सम्बवन्द्ित सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । परीक्षार्थीहरुले पालना गननपने कुरा  तल द्रष्टव्य १ र २ मा उल्लेि गररएको छ । 
परीक्षा कायनक्रम 

क्र.स.ं विज्ञापन नं./ वकवसम पद,सेिा,समुह,उपसमुह, तह वलवित परीक्षा वमवत समय रोल नं   

देवि सम्म  

परीक्षा ििन 

प्रर्थम पत्र वितीय पत्र 

१. 
२०७६/७७प्रा.३/८०७         

 (खलुा तथा समावेिी) 
इलेवरिवसयन ,प्राववविक, इलेवरिकल, इलेवरिकल,३ २०७८।५।३   

 

१-२०० 
श्री वलवटल बदु्ध एकेडेमी ( वजल्ला सरकारी वकील कायाालय 

अगाडी) महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

२०१-

मावथ सबै 
श्री इन्द्टरनेश्नल पवललक स्कुल, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

२. 
२०७६/७७प्रा.४/८०६          

(खलुा तथा समावेिी) 
फोरमेन,प्राववविक,इलेवरिकल, इलेवरिकल,४  २०७८।५।६ २०७८।५।७ सबै 

श्री वलवटल बदु्ध एकेडेमी ( वजल्ला सरकारी वकील कायाालय 

अगाडी), महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

३. 
२०७६/७७प्र.४/८०४         

  (खलुा तथा समावेिी) 
वसवनयर वमटर ररडर, प्रिासन, प्रिासन, प्रिासन,४ 

२०७८।५।१० 

(संयकु्त पत्र) 

२०७८।५।११ 

१-२०० 
श्री वलवटल बुद्ध एकेडेमी ( वजल्ला सरकारी वकील कायाालय 

अगाडी), महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

२०१-

४०० 

श्री वलवटल बुद्ध एकेडेमी नयााँ भवन ’क’ केन्द्र (खाद्य व्यवस्था 

तथा व्यापार कम्पनी वलवमटेडको उत्तरपट्टी),महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

४०१ देवख 

मावथ सबै 

श्री वलवटल बुद्ध एकेडेमी नयााँ भवन ’ख’ केन्द्र (खाद्य व्यवस्था 

तथा व्यापार कम्पनी वलवमटेडको उत्तरपट्टी),महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

४. 
२०७६/७७प्र.४/८०५     

(खलुा) 
सहायक लेखापाल, प्रिासन, लेखा,४ २०७८।५।१२ सबै  श्री जानकी कन्द्या मा.वव., महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

वद
न

क
ो 

२
:३

०
 ब

जे
  

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np


   

लोक सवेा आयोग 

महने्द्रनगर कायाालय 

महने्द्रनगर, कञ्चनपरु 

 

 

 

 

Web site:www.psc.gov.np,Email. Address. mahendranagar@psc.gov.np.099-521209, fax 099523992 

 

 

५. 
२०७६/७७प्रा.५/८०३        

  (खलुा तथा समावेिी) 
सपुरभाईजर, प्राववविक, इलेवरिकल, इलेवरिकल, ५ २०७८।५।१३ २०७८।५।१४ 

 

सबै 
श्री वलवटल बुद्ध एकेडेमी ( वजल्ला सरकारी वकील कायाालय 

अगाडी), महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

६. 

 

२०७६/७७प्र.५/८०१        

   (खलुा तथा समावेिी) 
वमटर ररवडङ सपुरभाईजर,प्रिासन,प्रिासन,प्रिासन,५  

२०७८।५।१५ 

(संयकु्त पत्र) 

 

२०७८।५।१६ 

१-२०० 
श्री वलवटल बुद्ध एकेडेमी ( वजल्ला सरकारी वकील कायाालय 

अगाडी), महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

२०१-

४०० 

श्री वलवटल बुद्ध एकेडेमी नयााँ भवन’क’ केन्द्र (खाद्य व्यवस्था 

तथा व्यापार कम्पनी वलवमटेडको उत्तरपट्टी), महने्द्रनगर,कञ्चनपरु 

। 

४०१ देवख 

माथी  सबै  

श्री वलवटल बुद्ध एकेडेमी नयााँ भवन’ख’ केन्द्र (खाद्य व्यवस्था 

तथा व्यापार कम्पनी वलवमटेडको उत्तरपट्टी), महने्द्रनगर,कञ्चनपरु 

। 

७. 
२०७६/७७प्र.५/८०२       

(खलुा तथा समावेिी) 
लेखापाल,प्रिासन,लेखा,५ २०७८।५।१७ सबै श्री जानकी कन्द्या मा.वव., महने्द्रनगर,कञ्चनपरु । 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्य १. 
 उम्मेदवारले उत्तरपवुस्तकामा कालो मसी िएको डट्पेन र  कलम मात्र प्रयोग गनुा पनछे । 

 प्रवेि पत्र ववना कुनै पवन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सवम्मवलत गराइन ेछैन ।  प्रवेि पत्रको प्रवतवलवप वलनेको हकमा नपेाल ववद्यतु प्राविकरणको सदुरुपविम प्रादवेिक कायाालय अत्तररया 

कैलालीबाट  वलइ आउन ुपनेछ  ।  

................... 
प्रकाश चपाई 
नायि सबु्बा 

 

....................... 
िगेन्द्रप्रसाद िट्ट 
शािा अविकृत 

......................... 
मुविराम ररजाल 

(उपसवचि) 
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 प्रिेशपत्रको सार्थमा नागररकता वा नपेाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समतेको कुनै पररचयपत्र अवनिायन रुपमा सार्थमा वलई परीक्षा सचंालन हुनु िन्दा कवम्तमा १ घण्टा अगािै 

तोवकएको परीक्षा भवनमा आईपगु्न ुपनछे । 

 परीक्षा भवनमा मोबाइल, इलेक्ट्रोवनक वडिाइस वनषेि गररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने वदन अप्रत्यावित ववदा पना गएमा पवन आयोगको पिून सचूना विना वनिानररत परीक्षा कायनक्रम स्थवगत हुने छैन । 

 बस्तुगत बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्दा अगें्रजी ठुलो अक्षरको A,B,C,D लेखेको उत्तरलाई मात्र मान्द्यता वदइने छ । 

 उम्मेदवारलाई तोवकएको परीक्षा भवन बाहके अन्द्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइन ेछैन । 

द्रष्टव्य २ .संक्रमणको वबशेष अिस्र्थामा परीक्षा (संचालन तर्था व्यिस्र्थापन) सम्िन्िी मापदण्ड २०७७ अनुसार परीक्षार्थीले देहायका विषयको पुणन पालना 

गनुनपनेछ । 

 परीक्षा केन्द्र प्रवेि गनुा अवि  अवनवाया रूपमा मास्क लगाउन ुपनेछ ।  

 स्यावनटाइजर र खानपेानीको व्यवस्था  उम्मदेवार स्वयंले आफै गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्र प्रवेि गदाा  , िौचालय जााँदा आउाँदा परीक्षा केन्द्र बाट बावहररदा एक आपसमा दरुी कायम गनुा पनेछ । 

 परीक्षामा खवटएका जनिवक्तले वदएको वनदिेनको पणुा पालना गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाा परीक्षा सकी, बावहररदा  ,समहुमा भलेा हुने छलफल गन े,आपसमा कुराकानी गने गनुा हुदनै । 

 कोवभड-१९ बाट संक्रवमत परीक्षाथीका लावग वविेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा कोवभड-१९ संक्रवमत परीक्षाथीले परीक्षा सरुु हुन भन्द्दा कवम्तमा ३ िण्टा अगावड कायाालयको फोन 

नं.०९९५२१२०९/०९९५२३९९२ मा सम्पका  गरी जानकारी गराउन ुपनेछ । 

नोट:  वलवखत परीक्षामा प्रथम पत्र संयकु्त  हुने ववज्ञापनको पदमा दवु ैतफा  दरखास्त वझुाएका उम्मदेवारहरुले संयकु्त पत्रको परीक्षाको वदन दवु ैपदको प्रविे पत्र अवनवाया रुपमा 

साथमा वलई श्री जानकी कन्द्या मा .वव.महने्द्रनगर, कञ्चनपरु परीक्षा केन्द्रमा सहभागी हुन ुपनेछ । 
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