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नपेाल ववद्यतु प्राधिकरणका ववधिन् न पदहरुको धलखखत परीक्षाको परीक्षा  

िवन कायम गररएको सूचना 
 

(सूचना नं. ५६/०७८/७९,  धमधत: २०७८।११।२२ गते) 
 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरण, लखुववनी प्रादेखशक कायाालय वटुवलको देहायका पदहरुमा दरखास्त ददएका उवमेदवारहरुको लोक 
सेवा आयोगद्धारा धलइन ेखलुा प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा पूवा धनिााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार नपेाल सरकारले तोकेको 
स्वास््य सवबन्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशषे अवस्थामा परीक्षा (सञ् चालन र यवयवस्थापन) 
सवबन्िी मापदण्ड, २०७७ को पालना गने/गराउने गरी तपधसलको धमधत, समय र स्थानमा सञ् चालन हनुे िएकोले सवबखन्ित 

सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। परीक्षाथीहरुले पालना गनुापने धनयमहरु द्रष् टयवय १ र २ मा उल्लेख 

गररएको छ। 

 

१. पद:  फोरमेन (मेकाननकल)          तह: ४          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्रा.४/६११ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या पत्र परीक्षा नमनत र समर् अिनि 
देखख सम्म 

१. १ ३० लोक सेवा आयोग बटुवल 
कायाालयको परीक्षा हल 

३० प्रथम २०७८ चैत्र ५ गते, ववहान ७:३० बजे ४५ धमनेट 

वद्धतीय २०७८ चैत्र ५ गते, ववहान ९:०० बजे २ घ.३० धम. 
 

२. पद:  जुननर्र नमस्त्री (मेकाननकल)          तह: ३          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्रा.३/६१४ (खुला) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनत र समर् अिनि 
देखख सम्म 

१. १ ३९ लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालयको 
परीक्षा हल 

३९ २०७८ चैत्र ५ गते, ददनको १:०० बजे 
 

२ घन्टा 
 

 

३. पद:  सुपरभाइजर(मेकाननकल)          तह: ५          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्रा.५/६०४ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या पत्र परीक्षा नमनत र समर् अिनि 
देखख सम्म 

१. १ ५० लोक सेवा आयोग बटुवल 
कायाालयको परीक्षा हल 

५० प्रथम २०७८ चैत्र ६ गते, ववहान ७:३० बजे ४५ धमनेट 

वद्धतीय २०७८ चैत्र ६ गते, ववहान ९:०० बजे २ घ.३० धम. 
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४. पद:  इलेखरि नसर्न          तह: ३          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्रा.३/६१३ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या 
परीक्षा नमनत र 

समर् 
अिनि 

देखख सम्म 

१. १ २१६ काधलका मानवज्ञान मा.वव, सेक् टर-२, रामनगर, बटुवल (क) २१६ 
२०७८ चैत्र ६ गते, 
ददनको १:०० बजे 

२ घन्टा 
२. २१७ ४३२ काधलका मानवज्ञान मा.वव, सेक् टर-२, रामनगर, बटुवल (ख) २१६ 
३. ४३३ ६१३ काधलका मानवज्ञान मा.वव, सेक् टर-२, रामनगर, बटुवल (ग) १८१ 

  

५. पद:  फोरमेन (इलेखरि कल)          तह: ४          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्रा.४/६१० (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या पत्र परीक्षा नमनत र समर् अिनि 
देखख सम्म 

१. १ २१० जनता मा.वव. रामनगर, 
बटुवल 

२१० प्रथम २०७८ चैत्र ७ गते, ददनको १:०० बजे ४५ धमनेट 

वद्धतीय २०७८ चैत्र ७ गते, ददनको २:३० बजे २ घ. ३० धम. 
 

६. पद:  सुपरभाइजर (इलेखरि कल)          तह: ५          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्रा.५/६०३ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या पत्र परीक्षा नमनत र समर् अिनि 
देखख सम्म 

१. १ २०५ धतलोत्तमा मा.वव. 
नेपालगञ् जरोड, बटुवल 

२०५ प्रथम २०७८ चैत्र ८ गते, ददनको १:०० वजे ४५ धमनेट 

वद्धतीय २०७८ चैत्र ८ गते, ददनको २:३० बजे २ घ.३० धम. 
 

७. पद:  नसननर्र नमटर ररडर          तह: ४          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्र.४/६०८ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या 
परीक्षा नमनत, समर् र अिनि 

देखख सम्म प्रथम पत्र: (संरु्क्त) खितीर् पत्र 

१. १ २२८ उखजरधसंह मा.वव. मैनावगर, बटुवल (क) २२८ २०७८ चैत्र ९ गते, 
ददनको १:०० देखख 
२:०० बजेसवम 

(१ घन्टा) 

२०७८ चैत्र १० गते,  

ददनको १:०० देखख ४:०० 
बजेसवम (३ घन्टा) २. २२९ ४५६ उखजरधसंह मा.वव. मैनावगर, बटुवल (ख) २२८ 
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८. पद:  सहार्क लेखापाल          तह: ४          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्र.४/६०९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या 
परीक्षा नमनत, समर् र अिनि 

देखख सम्म प्रथम पत्र (संरु्क्त) खितीर् पत्र 

१. १ २११ वटुवल काधलका क्यावपस, रामनगर, 
बटुवल (क) 

२११ 

२०७८ चैत्र ९ गते, 
ददनको १:00 देखख 
२:00 बजेसवम  

(१ घण्टा) 

२०७८ चैत्र ११ गते, 
ददनको १:०० देखख 
४:00 बजेसवम  

(३ घण्टा) 

२. २१२ ४२२ वटुवल काधलका क्यावपस, रामनगर, 
बटुवल (ख) 

२११ 

३. ४२३ ६३३ वटुवल काधलका क्यावपस, रामनगर, 
बटुवल (ग) 

२११ 

४. ६३४ ८४४ वटुवल मा.वव., पाररबटुवल २११ 
 

९. पद:  नमटर ररनडङ्ग सुपरभाइजर          तह: ५          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्र.५/६०१ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या 
परीक्षा नमनत, समर् र अिनि 

देखख सम्म प्रथम पत्र  (संरु्क्त) खितीर् पत्र 

१. १ २६२ धतलोत्तमा मा.वव. नेपालगञ् जरोड, 
बटुवल 

२६२ २०७८ चैत्र १२ गते, 
ववहान ११:०० बजेदेखख 
१२:०० बजेसवम (१ 

घण्टा) 

२०७८ चैत्र १२ गते, 
ददनको १:०० देखख 
४:00 बजेसवम (३ 

घण्टा) 
२. २६३ ५२४ वटुवल मा.वव. पारर वटुवल २६२ 

 

१०. पद:  लेखापाल          तह: ५          निज्ञापन नं. २०७८/७९ प्र.५/६०२ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं 
रोल.नं. 

परीक्षा केन्द्र संख्या 
परीक्षा नमनत, समर् र अिनि 

देखख सम्म प्रथम पत्र (संरु्क्त) नितीर् पत्र 

१. १ २३० वटुवल काधलका क्यावपस, 
रामनगर, बटुवल (क) 

230 

२०७८ चैत्र १२ गते, 
ववहान ११:०० बजेदेखख 

१२:00 बजेसवम 

(१ घन्टा) 

२०७८ चैत्र १३ गते, 
ददनको १:०० देखख ४:00 

बजेसवम (३ घन्टा) 

२. २३१ ४६० वटुवल काधलका क्यावपस, 
रामनगर, बटुवल (ख) 

230 

३. ४६१ ६९० वटुवल काधलका क्यावपस, 
रामनगर, बटुवल (ग) 

230 

4.                                ६९१ ९०२ जनता मा.वव. रामनगर, बटुवल २१२ 
 

द्रष्टयवय १:- 

१. उवमेदवारले उत्तरपखुस्तकामा कालो मसी िएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 
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२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पधन उवमेदवारलाई परीक्षामा सखवमधलत नगराईन ेहुुँदा प्रवेश-पत्र अधनवाया रुपमा साथमा धलई 
परीक्षा सञ् चालन हनुिुन्दा कखवतमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िवनमा आइपनुनपुनेछ।  

३. वस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश् नको उत्तर लेख्दा अंग्रजेी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D 

लेख् नपुनेछ। सानो अक्षर (Small Letter) मा a, b, c, d लेखखएको उत्तरलाई मान्यता ददइनेछैन। 

४. परीक्षामा सवबखन्ित धनकायबाट जारी िएको प्रवेशपत्र सुँगै आफ्नो नागरीकता वा नपेाल सरकारबाट जारी िएको 
फोटो सवहतको कुनै सक् कलै पररचयपत्र अधनवाया रुपमा साथमा धलई आउनपुनेछ। 

५. परीक्षा िवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोधनक धडिाइसहरु लैजान धनषेि गररएको छ। 

६. परीक्षा सञ् चालन हनुे ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम 
अनसुारको परीक्षा कायाक्रम स्थधगत हनुेछैन। 

 

द्रष्टयवय 2:- कोधिड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अखघ उवमेदवारले अधनवाया मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्याधनटाइजर तथा 
खानेपानी समेत धलई आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बावहर धनस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा धिडिाड नगरीकन एक 
आपसमा २ (दईु) धमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा िेलाहनु,े कुराकानी गने गनुाहदैुन। 

४. कोधिड-१९ बाट संक्रधमत परीक्षाथीहरुका लाधग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको ववशेष परीक्षा 
हलमा परीक्षा केन्द्रको यवयबस्था गररएको हुुँदा संक्रधमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल 
(फो.नं. 071-551328, 540207) मा पूवा जानकारी ददई उक्त ववशषे परीक्षा केन्द्रबाट मात्र परीक्षामा 
सहिागी हनु सक्नछेन।् 

५. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले ददएको धनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

 

 

......................... 
(चरुा बहादरु काकी) 
   नायब सबु्बा 

........................... 
(मदन कुमार बजगाईँ) 

शाखा अधिकृत 

  ............................. 
       (रुद्र प्रसाद लाधमछाने) 
             सहसखचव 
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