
 

सूचना नं. 427/07४-7५,   मिमि : 2075/०3/20 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुको भलखित परीक्षाको परीक्षा ििन कायम गररएको सूचना 
 

 

 नेपाल विद्यिु प्रामिकरणको िपमसल बिोजििका विज्ञापन िथा पदहरुको लामि नेपालिञ्जबाट दरखास्ि फाराि स्िीकृि िराउने उम्िेदिारहरुको मनम्न मिमि र सियिा 
मनम्नानसुारका परीक्षा भिनहरुिा मलजखि परीक्षा सञ्चालन हनेु भएकोले सम्बजधिि सबैको िानकारीको लामि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ । िोवकएको परीक्षा भिन बाहेक अधय 
परीक्षा भिनहरुिा कुनैपमन उम्िेदिारलाई सजम्िमलि निराइने भएकोले िोवकएको परीक्षा भिनिा कजम्ििा १ घण्टा अिािै पिुी आफ्नो स्थान सिेि एकीन िनुहुनु अनरुोि छ । 

 

क्र.सं. 
विज्ञापन नं. 
(074/75) 

पद िह सेिा र सिूह 

रोल नं. मलजखि परीक्षा हनु ेमिमि र सिय उम्िेदिार 
संख्या 

परीक्षा भिन 

देजख सम्ि प्रथिपत्र द्वििीयपत्र 

१ प्र.5/701 मिटर ररमिङ सपुरभाइिर ५ प्रशासन, प्रशासन सबै उम्िेदिार 
२०७५/४/५ ििे 

द्वदनको ११:०० बिे 

२०७५/४/५ ििे 

द्वदनको १:०० बिे 

225 

श्रीकृष्ण संस्कृि िथा सािारण 

िा.वि. इत्राि 

२ प्रा.3/708 ईलेजरिमसयन ३ प्राविमिक, इलेजरिकल 
1 200 २०७५/४/५ ििे 

द्वदनको ११:०० बिे 

 

200 

देउिी टेजरनकल इजधस्टच्यूट, 
भेटरीनरीलाइन, सखेुि 

201 456 256 लोक सेिा आयोि, भिन 

३ प्र.5/70२ लेखापाल ५ प्रशासन, लेखा सबै उम्िेदिार 
२०७५/४/६ ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

२०७५/४/७ ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

113 

देउिी टेजरनकल इजधस्टच्यूट, 
भेटरीनरीलाइन, सखेुि 

४ प्रा.4/70६ फोरिेन ४ प्राविमिक, इलेजरिकल 
1 210 

२०७५/४/६ ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

२०७५/४/७ ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

210 
लोक सेिा आयोि, भिन क केधर 

(िल्लो िला) 

211 390 180 
लोक सेिा आयोि, भिन ख केधर 

(िामथल्लो िला) 

5 प्र.3/707 मिटर ररिर ३ प्रशासन, प्रशासन 

1 200 

२०७५/४/८ ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

२०७५/४/९ ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

200 

देउिी टेजरनकल इजधस्टच्यूट, 
भेटरीनरीलाइन, सखेुि 

201 410 210 

लोक सेिा आयोि, भिन क केधर 
(िल्लो िला) 

411 632 222 

लोक सेिा आयोि, भिन ख केधर 
(िामथल्लो िला) 

 

लोक सेिा आयोग 

मध्यपश्चचमाञ्चल क्षेत्रीय ननदेशनालय, सिेुत 
फोन नं.083-520106, 525506,  फ्यारस : 083-521803 Website : www.psc.gov.np 

 

 

  

 



क्र.सं. 
विज्ञापन नं. 
(074/75) 

पद िह सेिा र सिूह 

रोल नं. मलजखि परीक्षा हनु ेमिमि र सिय उम्िेदिार 
संख्या 

परीक्षा भिन 

देजख सम्ि प्रथिपत्र द्वििीयपत्र 

6 प्र.4/705 सहायक लेखापाल ४ प्रशासन, लेखा सबै उम्िेदिार 
२०७५/४/10 ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

२०७५/४/1१ ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

225 लोक सेिा आयोि, भिन 

7 प्र.४/704 मसमनयर मिटर ररिर ४ प्रशासन, प्रशासन 

1 200 

२०७५/४/1२ ििे 

द्वदनको ११:०० बिे 

२०७५/४/1२ ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

200 
श्रीकृष्ण संस्कृि िथा सािारण 

िा.वि. इत्राि क केधर 

201 400 200 श्रीकृष्ण संस्कृि िथा सािारण 

िा.वि. इत्राि ख केधर 

401 600 200 लोक सेिा आयोि, भिन क केधर 
(िल्लो िला) 

601 780 180 लोक सेिा आयोि, भिन ख केधर 
(िामथल्लो िला) 

781 965 185 देउिी टेजरनकल इजधस्टच्यूट, 
भेटरीनरीलाइन, सखेुि 

8 प्रा.५/70३ सपुरभाइिर 5 प्राविमिक, इलेजरिकल सबै उम्िेदिार 
२०७५/४/1३ ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

२०७५/४/14 ििे 

द्वदनको २:०० बिे 

48 
लोक सेिा आयोि, भिन 

(िल्लो िला) 
 

रष्टव्य :- 
१. प्रिेशपत्र विना परीक्षािा सजम्िमलि िराइने छैन । 

२. परीक्षा भिनिा िोबाइल मन:षिे िररएको छ । 

३. परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोि िनु ुपनेछ । 

४. परीक्षा सञ्चालन हनुे द्वदन अप्रत्याजशि विदा पन ुिएिा पमन मनिाुररि कायकु्रि अनसुारको परीक्षा स्थमिि हनुेछैन । 

५. परीक्षाथीहरुले आफ्नो प्रिेशपत्र परीक्षा अिािै दरखास्ि पेश िरेकै कायाुलयबाट मलई सरन ुपनेछ ।  
 
 

( विष्णपु्रसाद उपाध्याय ) 
नायि सबु्बा 

( भरि खनाल ) 
शाखा अमिकृि 

 


