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काठमाडौं कायाालय
(परीक्षा शाखा)

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं
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नेपाल ववद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-५ का धमटरररधडङ्ग सपुरभाइजर र लेखापाल पदहरुको धलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ५4/०७६-७७, धमधत २०7६/०७/१७

काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको धनम्न धमधत र समयमा

नेपाल ववद्युत प्राधिकरणको तपधसल बमोखजमका ववज्ञापन तथा पदहरुको

धनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरुमा धलखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा
ु न्द्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एवकन गनुह
कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
ा न
ु अनुरोि छ ।

परीक्षा कायाक्रम तथा धलखखत परीक्षा भवन

परीक्षा धमधत, समय, अवधि र ववषय
क्र.स.

ववज्ञापन नं.
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१.

परीक्षा सञ्चालन हुने द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूव ा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।

३.

परीक्षाथीले अधनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।
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धमटर ररधडङ्ग

प्र.५।४०१

रोल नम्वर

कलेज अफ इन्द्फरमेशन

टे क्नोलोजी(CITE), तीनकुने

परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्द्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरु लै जान धनषेि गररएको व्यहोरा समेत सूखचत गररएको छ ।
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(चन्द्रकान्द्त धनरौला)

