
 

सचूना नं. 427/07४-7५,   मिति : 2075/०3/20 

नेपाल विद्युि प्राधिकरणको सहायकस्िरका विमिन्न पदहरुको मलखिि परीक्षाको परीक्षा ििन कायि गररएको सूचना 
 

 

 नेपाल विद्यतु प्राधिकरणको तपसिल बमोजिमका विज्ञापन तथा पदहरुको लाधि नेपालिञ्िबाट दरखास्त फाराम स्िीकृत िराउने उम्मेदिारहरुको ननम्न समनत र 
िमयमा ननम्नानुिारका परीक्षा भिनहरुमा सलखखत परीक्षा िञ्चालन हुने भएकोले िम्बजधित िबकैो िानकारीको लाधि यो िूचना प्रकाशन िररएको छ । तोककएको 
परीक्षा भिन बाहेक अधय परीक्षा भिनहरुमा कुनैपनन उम्मेदिारलाई िजम्मसलत निराइने भएकोले तोककएको परीक्षा भिनमा कजम्तमा १ घण्टा अिािै पुिी आफ्नो स्थान 
िमेत एकीन िनुहुुन अनुरोि छ । 
 

क्र.सं. विज्ञापन नं. 

(074/75) 

पद िह सेिा र सिूह 
रोल नं. मलखिि परीक्षा हुने मिति र सिय उम्िेदिार 

संख्या 
परीक्षा ििन 

देखि सम्ि प्रथिपत्र द्वििीयपत्र 

१ प्र.5/701 समटर ररडिङ 
िुपरभाइिर 

५ प्रशािन, प्रशािन िबै उम्मेदिार 
२०७५/४/५ िते 

ददनको ११:०० बिे 
२०७५/४/५ िते 
ददनको १:०० बिे 

225 

श्रीकृष्ण िंस्कृत तथा िािारण 

मा.वि. इत्राम 

२ प्रा.3/708 ईलेजरिसियन ३ 
प्राविधिक, 
इलेजरिकल 

1 200 २०७५/४/५ िते 
ददनको ११:०० बिे 

 

200 

देउती टेजरनकल इजधस्टच्यूट, 

भेटरीनरीलाइन, िुखेत 

201 456 256 लोक िेिा आयोि, भिन 

३ प्र.5/70२ लेखापाल ५ प्रशािन, लेखा िबै उम्मेदिार 
२०७५/४/६ िते 
ददनको २:०० बिे 

२०७५/४/७ िते 
ददनको २:०० बिे 

113 

देउती टेजरनकल इजधस्टच्यूट, 

भेटरीनरीलाइन, िुखेत 

४ प्रा.4/70६ फोरमेन ४ 
प्राविधिक, 
इलेजरिकल 

1 210 

२०७५/४/६ िते 
ददनको २:०० बिे 

२०७५/४/७ िते 
ददनको २:०० बिे 

210 
लोक िेिा आयोि, भिन क 

केधर (तल्लो तला) 

211 390 180 
लोक िेिा आयोि, भिन ि 

केधर (माधथल्लो तला) 

5 प्र.3/707 समटर ररिर ३ प्रशािन, प्रशािन 

1 200 

२०७५/४/८ िते 
ददनको २:०० बिे 

२०७५/४/९ िते 
ददनको २:०० बिे 

200 

देउती टेजरनकल इजधस्टच्यूट, 

भेटरीनरीलाइन, िुखेत 

201 410 210 

लोक िेिा आयोि, भिन क 
केधर (तल्लो तला) 

411 632 222 लोक िेिा आयोि, भिन ि 

 

लोक सेिा आयोग 

िध्यपश्चचिाञ्चल क्षेत्रीय तनदेशनालय, सिेुि 
फोन नं.083-520106, 525506,  फ्यारि : 083-521803Website : www.psc.gov.np 

 

 

  

 



क्र.सं. विज्ञापन नं. 

(074/75) 

पद िह सेिा र सिूह रोल नं. मलखिि परीक्षा हुने मिति र सिय उम्िेदिार 
संख्या 

परीक्षा ििन 

केधर (माधथल्लो तला) 

क्र.सं. विज्ञापन नं. 

(074/75) 

पद िह सेिा र सिूह 
रोल नं. मलखिि परीक्षा हुने मिति र सिय उम्िेदिार 

संख्या 
परीक्षा ििन 

देखि सम्ि प्रथिपत्र द्वििीयपत्र 

6 प्र.4/705 िहायक लेखापाल ४ प्रशािन, लेखा िबै उम्मेदिार 
२०७५/४/10 िते 
ददनको २:०० बिे 

२०७५/४/1१ िते 
ददनको २:०० बिे 

225 लोक िेिा आयोि, भिन 

7 प्र.४/704 सिननयर समटर ररिर ४ प्रशािन, प्रशािन 

1 200 

२०७५/४/1२ िते 
ददनको ११:०० बिे 

२०७५/४/1२ िते 
ददनको २:०० बिे 

200 
श्रीकृष्ण िंस्कृत तथा िािारण 

मा.वि. इत्राम क केधर 

201 400 200 
श्रीकृष्ण िंस्कृत तथा िािारण 

मा.वि. इत्राम ख केधर 

401 600 200 
लोक िेिा आयोि, भिन क 

केधर (तल्लो तला) 

601 780 180 
लोक िेिा आयोि, भिन ि 

केधर (माधथल्लो तला) 

781 965 185 
देउती टेजरनकल इजधस्टच्यूट, 

भेटरीनरीलाइन, िुखेत 

8 प्रा.५/70३ िुपरभाइिर 5 
प्राविधिक, 
इलेजरिकल 

िबै उम्मेदिार 
२०७५/४/1३ िते 
ददनको २:०० बिे 

२०७५/४/14 िते 
ददनको २:०० बिे 

48 
लोक िेिा आयोि, भिन 

(तल्लो तला) 

 

द्रष्टव्य :- 

१. प्रिेशपत्र विना परीक्षामा िजम्मसलत िराइने छैन । 
२. परीक्षा भिनमा मोबाइल नन:षेि िररएको छ । 
३. परीक्षामा कालो िसी मात्र प्रयोि िनु ुपनेछ । 
४. परीक्षा िञ्चालन हुने ददन अप्रत्यासशत विदा पन ुिएमा पनन ननिाुररत कायुक्रम अनुिारको परीक्षा स्थधित हुनेछैन । 
५. परीक्षाथीहरुले आफ्नो प्रिेशपत्र परीक्षा अिािै दरखास्त पेश िरेकै कायाुलयबाट सलई िरनु पनेछ ।  

 
 

( विष्णुप्रिाद उपाध्याय 
) 

नायि िुब्बा 

( भरत खनाल ) 

शाखा अधिकृत 
 


