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नेपाल बिदु्यत प्राबिकरण cQl/of If]qsf ;xfos :t/sf ljleGg पदको lnlvt k/LIffsf] परीक्षा भवन 

कायम गररएको सूचना  । 

सचूना नं.३१÷२०७६-७७, ldlt: २०७६/०७/१५ 

 

      लोकसेवा आयोग, महने्द्रनगर कायाालय ,महने्द्रनगर द्वारा संचालन हुने नेपाल बिद्यतु प्राबिकरण िाट बमबत 

२०७६।०३।१३ मा प्रकाबित बिज्ञापनको बमबत २०७६।०५।२४ मा प्रकाबित बलबित परीक्षा कायाक्रम अनसुार अत्तररया के्षत्रको 

दहेाय िमोबिमका सहायक स्तरका पदहरुको िलुा प्रबतयोबगतात्मक बलबित परीक्षा पवूा बनिााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार बनम्न 

बमबत, समय र  स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्िबन्द्ित सिैको िानकारीका लाबग यो सूचना प्रकाबित गररएको छ ।                                                                                                                                                  

परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.स. बवज्ञापन नम्िर 
पद÷सेवा÷समूह÷ 

उपसमूह÷तह 

बलबित परीक्षा बमबत र समय रोल नम्िर 
परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र बितीय पत्र देबि सम्म 

१= 
२०७५/७६/प्रा.३÷८०९ 

-िलुा ÷समावेिी_ 

िबुनयर बमस्त्री, 

प्राबवबिक, मेकाबनकल, 

३ 

२०७६÷८÷१ गते 

बदनको १:०० ििे 
- ! !$ 

श्री लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर 

कायाालय, महने्द्रनगरको परीक्षा हल । 

२. 
२०७५/७६/प्रा.३/८०८  

-िलुा/समावेिी_ 

इलेबरिबसयन, 

प्राबवबिक, ईलेबरिकल,  

ईलेबरिकल, ३ 

२०७६÷८÷१ गते 

बदनको १:०० ििे 
- ! !^( 

श्री कंचन बवद्या मबन्द्दर (बिव मबन्द्दर 

नहर छेउ नबिक) महने्द्रनगर ।  

३. 
२०७५/७६/प्रा.४÷८०७ 

-िलुा ÷समावेिी_ 

फोरमेन, प्राबवबिक , 

ईलेबरिकल, 

ईलेबरिकल, ४ 

२०७६÷८÷२ गते 

बदनको १:०० ििे 

२०७६÷८÷# गते 

बदनको १:०० ििे 
! #^ 

श्री लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर 

कायाालय, महने्द्रनगरको परीक्षा हल । 

४. 
२०७५/७६/प्रा.५/८०३  

-िलुा/समावेिी_ 

सपुरभाइािर, प्राबवबिक, 

ईलेबरिकल, 

ईलेबरिकल, ५ 

२०७६÷८÷४ गते 

बदनको १:०० ििे 

२०७६÷८÷५ गते 

बदनको १:०० ििे 
! $% 

श्री लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर 

कायाालय, महने्द्रनगरको परीक्षा हल । 

 

५. 

२०७५/७६/प्रा.५/८०४ 

-िलुा/समावेिी_ 

सपुरभाइािर, प्राबवबिक, 

बसबभल, बसबभल, ५ 

२०७६÷८÷४ गते 

बदनको १:०० ििे 

२०७६÷८÷५ गते 

बदनको १:०० ििे 
! #^ 

श्री लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर 

कायाालय, महने्द्रनगरको परीक्षा हल । 

६. 
२०७५/७६/प्र.४/८०५ 

-िलुा/समावेिी_ 

बसबनयर बमटर ररडर, 

प्रिासन, प्रिासन, 

प्रिासन, ४ 

२०७६÷८÷६ गते 

बदनको १:०० ििे 

२०७६÷८÷७ गते 

बदनको १:०० ििे 
! @#% 

श्री कंचन बवद्या मबन्द्दर (बिव मबन्द्दर 

नहर छेउ नबिक) महने्द्रनगर । 

७. 
२०७५/७६/प्र.४/८०६ 

-िलुा/समावेिी_ 

सहायक लेिापाल, 

प्रिासन , लेिा, ४ 

२०७६÷८÷६ गते 

बदनको १:०० ििे 

२०७६÷८÷८ गते 

बदनको १:०० ििे 
! !) 

 

श्री लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर 

कायाालय, महने्द्रनगरको परीक्षा हल । 

८. 
२०७५/७६/प्र.५/८०१   

-िलुा/समावेिी_ 

बमटरररबडङ्ग 

सपुरभाईिर, प्रिासन, 

प्रिासन , प्रिासन,५ 

२०७६÷८÷९ गते 

बदनको १:०० ििे 

२०७६÷८÷१० गते 

बदनको १:०० ििे 
! *@ 

 

श्री लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर 

कायाालय, महने्द्रनगरको परीक्षा हल । 

 

qmdz =========== 

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


  
nf]s ;]jf cfof]u 

dx]Gb|gu/ sfof{no 
dx]Gb|gu/, s~rgk'/ 

   

 
 

 

Web site:www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np.,kmf]g 099-521209,ˆयfक्स 099523992 

 

क्र.स. बवज्ञापन नम्िर 
पद÷सेवा÷समूह÷ 

उपसमूह÷तह 

बलबित परीक्षा बमबत र समय रोल नम्िर 
परीक्षा भवन 

प्रथम पत्र बितीय पत्र देबि सम्म 

९. 
२०७५/७६/प्र.५/८०२   

-िलुा/समावेिी_ 

लेिापाल, 

प्रिासन , लेिा, ५ 

२०७६÷८÷९ गते 

बदनको १:०० ििे 

२०७६÷८÷११ गते 

बदनको १:०० ििे 
! @%^ 

श्री कंचन बवद्या मबन्द्दर (बिव मबन्द्दर 

नहर छेउ नबिक) महने्द्रनगर । 

 

 रष्टव्यः 

 प्रवेश पत्र बिना परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सम्ममललत गराइने छैन । प्रवेश पत्रको प्रततललपी अवश्यक पने उममेदवारहरुले तनयमानसुार नपेाल ववधुत 
प्राधधकरणको कायाालय अत्तररयािाट ललइा आउनु पन ेछ । 

 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउन ेप्रयोजनका लाधग उममेदवारहरुले एक घण्टा अगाव ैपरीक्षा भवनमा पुधग सक्नु पनेछ । 
 आफनो परीक्षाकेन्द्र वाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थीलाई सम्ममललत गराईने छैन । 
 परीक्षा भवनमा झोला, मोिाइल फोन तर्था ईलेक्रोतनक डिभाइस लैजान तनषेध गरीएको छ । 
 परीक्षामा अतनवाया रुपमा कालोमसी प्रयोग गनुा पनेछ । 
 परीक्षा संचालन हुने ददन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन लोक सवेा आयोगको पूवा सूचना ववना परीक्षा कायाक्रम स्र्थधगत हुन ेछैन । 

 

............................. 
-पसु्कर राि उपाध्याय_ 

सहायक कम््यटुर अपरेटर 

........................... 
(िगने्द्र प्रसाद भट्ट) 

िािा अबिकृत 

............................. 
-िगेन्द्र प्रसाद भट्ट_ 

िािा अबिकृत 
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