
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७६/११/०२ २०७८/०३/३१

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

१ प्रा.१०/आ.प्र.२ आ.प्र.
प्रबन्धक, प्रानिनिक, इलेक्ट्रि कल, 

इलेक्ट्रि कल, १०
12 १ सबै

२ २०७६।७७ प्रा.१०/२ आ.ज.
प्रिन्धक, प्रानिनिक, इलेक्ट्रि कल, 

इलेक्ट्रि कल, १०
11 १ सबै

३ प्र.१०/आ.प्र.१ आ.प्र. सह–निरे्दिक, प्रिासि, लेखा, १०
२०७८ साउि २० गते 

निहािको ७:३० बजे
4 १ सबै

४ २०७६।७७ प्र.१०/१ िनहला
सह–निरे्दिक, प्रिासि, प्रिासि, 

प्रिासि, १०

२०७८ साउि २१ गते 

निहािको ७:३० बजे
23 १ सबै

लोक सेिा आयोग, अिािगर ।

२०७८ साउि २० गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

प्राद्विकरणको पूिव प्रकानित निज्ञापि अिुसार रे्दहाय बिोनजिका पर्दहरुको िुला तथा समावेशी  तर्फ को द्वलखित परीक्षाको परीक्षा कायवक्रि रे्दहाय बिोनजि नििावरण गररएको हुँर्दा सम्बक्ट्न्धत सबैको 

जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । आयोगका कायावलयहरुबाट सञ्चालि गररिे तह ३, ४ र ५ को परीक्षा कायवक्रि सम्बन्धी कायवक्रि छुटै्ट प्रकािि गररिेछ । कोनिड-१९ संक्रिण िएका 

उमे्मर्दिारहरुको लानग अलग परीक्षा केन्द्र रहिे हुँर्दा परीक्षा िुरु हििन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाल निर््दयुत प्रानिकरणिा अनििायव रुपिा जािकारी नर्दिु पिेछ ।

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

लोक सेवा आयोग

परीक्षा संचालन शािा

आ.प्र., िुला र समावेशी प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा कायफक्रम द्वनिाफरण गररएको सम्बन्धी सूचना

श्री नेपाल द्ववद्युत प्राद्विकरण नल.प. कायवक्रि प्रकानित निनतः

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

२०७८ साउि १९ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

२०७८ साउि १९ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

५ प्र.५/आ.प्र.१६ आ.प्र.
निटरररनडङ्ग सुपरिाईजर , 

प्रिासि, प्रिासि, प्रिासि, ५

२०७८ साउि २२ गते 

निहािको ७:३० बजे
- 373 लोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

६ प्रा.५/आ.प्र.१८ आ.प्र.
सुपरिाईजर, प्रानिनिक, 

इलेक्ट्रि कल, इलेक्ट्रि कल, ५

२०७८ साउि २३ गते 

निहािको ११:०० बजे
- 237 लोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

७ प्र.९/आ.प्र.३ आ.प्र.
उप–निरे्दिक, प्रिासि, प्रिासि, 

प्रिासि, ९

२०७८ साउि २५ गते 

निहािको ७:३० बजे
5 लोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

८ प्र.९/आ.प्र.४ आ.प्र. उप–निरे्दिक, प्रिासि, लेखा, ९ 6 १ सबै

९ २०७६।७७ प्र.९/३ खुला उपनिरे्दिक, प्रिासि, लेखा, ९ 70 १ सबै

१० प्र.६/आ.प्र.१२ आ.प्र.

सहायक कम्प्युटर अनिकृत, 

प्रिासि, प्रिासि, कम्प्युटर 

अपरेिि, ६

२०७८ साउि २६ गते 

निहािको ७:३० बजे
4 १ सबै

११ प्र.६/आ.प्र.१० आ.प्र.
 सहायक प्रिासकीय अनिकृत, 

प्रिासि, प्रिासि, प्रिासि, ६

२०७८ साउि २७ गते 

निहािको ७:३० बजे
134 १ सबै

१२ प्र.६/आ.प्र.११ आ.प्र.
सहायक लेखा अनिकृत, प्रिासि, 

लेखा, ६

२०७८ साउि २८ गते 

निहािको ७:३० बजे
107 १ सबै

२०७८ साउि २६ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

लोक सेिा आयोग, अिािगर ।

लोक सेिा आयोग, अिािगर ।

२०७८ साउि २४ गते 

निहािको ७:३० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७८ साउि २५ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

१३ प्रा.५/आ.प्र.२० आ.प्र.
सुपरिाईजर, प्रानिनिक, नसनिल, 

नसनिल, ५

२०७८ साउि २७ गते 

निहािको ७:३० बजे
- 10 लोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

१४ प्रा.९/आ.प्र.५ आ.प्र.
उप–प्रबन्धक, प्रानिनिक, 

इलेक्ट्रि कल, इलेक्ट्रि कल, ९
16 १ सबै

१५ २०७६।७७ प्रा.९/४ ििेसी
उप प्रिन्धक, प्रानिनिक, 

इलेक्ट्रि कल, इलेक्ट्रि कल, ९
28 १ सबै

१६ २०७६।७७ प्रा.९/५ खुला
उप प्रिन्धक, प्रानिनिक, नसनिल, 

नसनिल, ९

२०७८ साउि ३० गते 

निहािको ११:०० बजे
56 लोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

१७ प्रा.५/आ.प्र.२१ आ.प्र.
नस.हे.इक्ट्िपिेन्ट अपे्रटर, प्रानिनिक, 

निनिि, सिारी चालक, ५

२०७८ साउि ३० गते 

निहािको ११:०० बजे
- 6 लोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

१८ २०७६।७७ प्रा.८/६ ििेसी
सहायक प्रिन्धक, प्रानिनिक, 

इलेक्ट्रि कल, इलेक्ट्रि कल, ८

२०७८ साउि ३२ गते 

निहािको ७:३० बजे
20 १ सबै

१९ २०७६।७७ प्रा.८/७ खुला
सहायक प्रिन्धक, प्रानिनिक, 

नसनिल, नसनिल, ८

२०७८ िर्दौ १ गते निहािको 

७:३० बजे
19 १ सबै

२० प्रा.५/आ.प्र.१९ आ.प्र.
सुपरिाईजर, प्रानिनिक, 

िेकानिकल, ५

२०७८ साउि ३१ गते 

निहािको ७:३० बजे
- 11 लोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

२१ प्र.७/आ.प्र.६ आ.प्र.
प्रिासकीय अनिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ७

२०७८ िर्दौ ३ गते निहािको 

७:३० बजे
33 १ सबै

२२ प्र.७/आ.प्र.७ आ.प्र. लेखा अनिकृत, प्रिासि, लेखा, ७
२०७८ िर्दौ ४ गते 

निहािको ७:३० बजे
30 १ सबै

२०७८ साउि २९ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

लोक सेिा आयोग, अिािगर ।

लोक सेिा आयोग, अिािगर ।

लोक सेिा आयोग, अिािगर ।

२०७८ साउि ३१ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

२०७८ साउि २८ गते 

निहािको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ िर्दौ २ गते निहािको 

७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

२३ प्र.५/आ.प्र.१७ आ.प्र.
लेखापाल/स्टोरनकपर, प्रिासि, 

लेखा, ५

२०७८ िर्दौ ५ गते निहािको 

७:३० बजे
- 185 लोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

२४ २०७६।७७ प्र.७/८
खुला तथा 

सिािेिी

प्रिासकीय अनिकृत, प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ७

२०७८ िर्दौ ६ गते नर्दिको 

२:३० बजे
1247

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।
१ सबै

२५ २०७६।७७ प्र.७/९
खुला तथा 

सिािेिी
लेखा अनिकृत, प्रिासि, लेखा, ७

२०७८ िर्दौ ७ गते नर्दिको 

२:३० बजे
720

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।
१ सबै

२६ २०७६।७७ प्र.७/१० िनहला
कािूि अनिकृत, प्रिासि, प्रिासि, 

कािूि, ७

२०७८ िर्दौ ८ गते नर्दिको 

२:३० बजे
6 लोक सेिा आयोग, अिािगर । १ सबै

२७ प्रा.६/आ.प्र.१३ आ.प्र.
सहायक इनिनियर, प्रानिनिक, 

इलेक्ट्रि कल, इलेक्ट्रि कल, ६

 २०७८ िर्दौ ११ गते 

निहािको ७:३० बजे
206 १ सबै

२८ प्रा.६/आ.प्र.१४ आ.प्र.
सहायक इनिनियर, प्रानिनिक, 

िेकानिकल, ६

 २०७८ िर्दौ १२ गते 

निहािको ७:३० बजे
10 १ सबै

२९ प्रा.६/आ.प्र.१५ आ.प्र.
सहायक इनिनियर, प्रानिनिक, 

नसनिल, नसनिल, ६

 २०७८ िर्दौ १३ गते 

निहािको ७:३० बजे
11 १ सबै

३० प्रा.७/आ.प्र.८ आ.प्र.
इनिनियर, प्रानिनिक, इलेक्ट्रि कल, 

इलेक्ट्रि कल, ७

 २०७८ िर्दौ १४ गते 

निहािको ७:३० बजे
26 १ सबै

३१ प्रा.७/आ.प्र.९ आ.प्र.
इनिनियर, प्रानिनिक, नसनिल, 

नसनिल, ७

 २०७८ िर्दौ १५ गते 

निहािको ७:३० बजे
1 १ सबै

लोक सेिा आयोग, अिािगर ।

लोक सेिा आयोग, अिािगर ।

  २०७८ िर्दौ १३ गते 

निहािको ७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)

२०७८ िर्दौ ५ गते नर्दिको 

२:३० बजे (संयुक्त पत्र)

 २०७८ िर्दौ ९ गते निहािको 

७:३० बजे

(संयुक्त पत्र)
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

३२ २०७६।७७ प्रा.७/१३
खुला तथा 

सिािेिी

इनिनियर, प्रानिनिक, नसनिल, 

नसनिल, ७

२०७८ िर्दौ १७ गते नर्दिको 

२:३० बजे
1375 १ सबै

३३ २०७६।७७ प्रा.७/१२
खुला तथा 

ििेसी

इनिनियर, प्रानिनिक, िेकानिकल, 

७

२०७८ िर्दौ १७ गते नर्दिको 

२:३० बजे
475 १ सबै

३४ २०७६।७७ प्रा.७/११
खुला तथा 

सिािेिी

इनिनियर, प्रानिनिक, इलेक्ट्रि कल, 

इलेक्ट्रि कल, ७

२०७८ िर्दौ १८ गते नर्दिको 

२:३० बजे
1097 १ सबै

३५ २०७६।७७ प्रा.७/१४ िनहला
सिे अनिकृत, प्रानिनिक, नसनिल, 

सिे, ७

२०७८ िर्दौ १८ गते नर्दिको 

२:३० बजे
19 १ सबै

३६ २०७६।७७ प्रा.७/१५
खुला तथा 

िनहला

इनिनियर, प्रानिनिक, कम्प्युटर 

इनिनियररङ्ग , ७

२०७८ िर्दौ १८ गते नर्दिको 

२:३० बजे
190 १ सबै

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।

२०७८ िर्दौ १६ गते नर्दिको 

२:३० बजे (संयुक्त पत्र)
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

द्रष्टब्यः  

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुवअनघ उमे्मर्दिारले  िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिटाइजर र खािेपािी सिेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको सिय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गर्दाव , बानहर निस्कुँ र्दा र िौचालय प्रयोग गिुव पर्दाव निडिाड िगररकि २ (रु्दई) निटरको रू्दरी कायि गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हिे, कुराकािी गिे गिुव हुँरै्दि । 

५.   परीक्षािा खनटएका जििक्ट्क्तले नर्दएको निरे्दििको पूणव पालिा गिुव पिेछ ।

 

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

कोनिड - १९ संक्रिणको सियिा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नर्दिुपिे थप निषयहरु

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा िेपाल निर््दयुत प्रानिकरणको िेि साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनिड सम्बन्धी स्वयि् घोषणा फाराि अनििायव रुपिा ििुवपिेछ ।

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

शाखा अधिकृत उपसधिव

५. िसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेक्ट्खएको उत्तरलाई िात्र िान्यता नर्दइिे छ ।

६. परीक्षािा सम्बक्ट्न्धत निकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अद्वनवायफ रुपिा नलई आउिु पिेछ ।

९. कोनिड - १९ संक्रनित उमे्मर्दिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मर्दिारहरुले आफू संक्रनित िएको जािकारी िेपाल निर््दयुत प्रानिकरणिा अनग्रि रुपिा गराउिु 

पिेछ ।

१. उमे्मर्दिारले उत्तरपुक्ट्स्तकािा कालो मसी भएको डटपेन/कलम िात्र प्रयोग गिुवपिेछ ।

३. परीक्षा ििििा झोला, मोबाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्वनक्स द्वडभाइसहरु लैजान द्वनषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हिे नर्दि अप्रत्यानित निर्दा पिव गएिा पनि आयोगको पूवफ सूचना द्ववना द्वनिाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थनगत हिे छैि ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मर्दिारलाई परीक्षािा सक्ट्म्मनलत िगराइिे हुँर्दा प्रवेशपत्र अद्वनवायफ रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा आइपुगु्नपिेछ ।
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