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नपेाल ववद्यतु प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ का  ववधिन्न पदहरुको धलखित परीक्षाको परीक्षा िवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ९६।०७८-७९, धमधत २०७८।११।२७ 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कायाालयले संचालन गने नपेाल ववद्यतु प्राधिकरणको धमधत २०७८।०५।१८ गते प्रकाखित तपधसलका ववज्ञापनहरुमा 
काठमाडौ क्षते्र अन्तगातका तपधसल बमोखिमको पद, सेवा, समूह, उपसमूहको प्रधतयोधगतात्मक धलखित परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा 
सम्बन्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको वविषे अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो संिोिन 
सवहत) को पालना गने गराउने गरी तपधसलको धमधत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनुे िएकोले सम्बखन्ित सबैको िानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखित गररएको 
छ। तोवकएको परीक्षा िवन बाहेक अन्य परीक्षा िवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा िवनमा परीक्षा िरुु 
हनुिुन्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ । परीक्षाथीहरूले अधनवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ। 

तपसिल 

क्र.िौं. सिज्ञापन नौं. सकसिम 
पद, िेिा, िमूह, 

उपिमूह, तह 

सलखित परीक्षा समसत िमर् , अिसि र परीक्षा प्रणाली 
िौंख्या 

रोल नौं 
परीक्षा केन्द्र 

प्रथम पत्र सितीर् पत्र देखि िम्म 

१. 

२०७८।७९
प्रा.३/४१३ 

(काठमाडौं) 
 

िलुा तथा 
समावेिी 

इलेक्रधसयन, 

प्राववधिक, 

इलेखक्रकल, 

इलेखक्रकल,३ 

२०७८।१२।०६ गते 
ददनको १:०० बिे  

(२ घण्टा) 
(वस्तगुत बहवैुकखल्पक 

तथा ववषयगत) 

- 

२०० १ देखि २०० सम्म श्री सगरमाथा मखल्टपल कलेि, धडल्लीबिार  

२०० २०१ देखि ४०० सम्म 
श्री नेिनल इखन्स्टच्यूट फर कखम्पवटवटि 
एक्िाम(नाइस), अदै्वतमागा, बागबिार 

२०० ४०१ देखि ६०० सम्म श्री एस.ई.ए. इखन्िधनयररङ एकेडेमी, थापाथली 
२०० ६०१ देखि ८०० सम्म श्री वप.ई.ए. एिोधसयसन (क), थापाथली 
२०० ८०१ देखि १००० सम्म श्री वप.ई.ए. एिोधसयसन (ि), थापाथली 
२२५ १००१ देखि १२२५ सम्म श्री स्वप्नबावटका(एस.िी.) एकेडेमी, बदु्धनगर 

२०० १२२६ देखि १४२५ सम्म 
श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, 

अनामनगर 

२. 

२०७८।७९
प्रा.५/४०६ 

(काठमाडौं) 

 

िलुा तथा 
समावेिी 

सपुरिाइिर, 
प्राववधिक, 
धसधिल, 

धसधिल, ५ 

२०७८।१२।०७ गते 
धबहानको ७:३० बिे 

(४५ धमनेट) 

(वस्तगुत बहवैुकखल्पक) 

२०७८।१२।०७ गते 
धबहानको ९:०० बिे 

(२ घण्टा ३०  धमनेट) 

(ववषयगत) 

३१ १ देखि ३१ सम्म 
श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, 

अनामनगर 
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क्र.िौं. सिज्ञापन नौं. सकसिम 
पद, िेिा, िमूह, 

उपिमूह, तह 

सलखित परीक्षा समसत िमर् , अिसि र परीक्षा प्रणाली 
िौंख्या 

रोल नौं 
परीक्षा केन्द्र 

प्रथम पत्र सितीर् पत्र देखि िम्म 

३. 
२०७८।७९
प्रा.४/४१० 

(काठमाडौं) 

िलुा तथा 
समावेिी 

फोरमेन, 
प्राववधिक, 

इलेखक्रकल, 
इलेखक्रकल,४ 

२०७८।१२।०७ गते 
ददनको १:०० बिे 

(४५ धमनेट) 

(वस्तगुत बहवैुकखल्पक) 

२०७८।१२।०७ गते 
ददनको २:३० बिे 

(२ घण्टा ३०  धमनेट) 

(ववषयगत) 

२०० १ देखि २०० सम्म श्री वप.ई.ए. एिोधसयसन (क), थापाथली 

१७४ २०१ देखि ३७४ सम्म श्री वप.ई.ए. एिोधसयसन (ि), थापाथली 

४. 
२०७८।७९
प्रा.४/४१२ 

(काठमाडौं) 

िलुा तथा 
समावेिी 

फोरमेन, 
प्राववधिक, 
धसधिल, 
धसधिल,४ 

२०७८।१२।०८ गते 
धबहानको ७:३० बिे 

(४५ धमनेट) 

(वस्तगुत बहवैुकखल्पक) 

२०७८।१२।०८ गते 
धबहानको ९:०० बिे 

(२ घण्टा ३०  धमनेट) 

(ववषयगत) 

१०१ १ देखि १०१ सम्म 
श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, 

अनामनगर 

५. 
२०७८।७९
प्रा.५/४०३ 

(काठमाडौं) 

िलुा तथा 
समावेिी 

सपुरिाइिर, 
प्राववधिक, 

इलेखक्रकल, 
इलेखक्रकल,५ 

२०७८।१२।०८ गते 
ददनको १:०० बिे 

(४५ धमनेट) 

(वस्तगुत बहवैुकखल्पक) 

२०७८।१२।०८ गते 
ददनको २:३० बिे 

(२ घण्टा ३०  धमनेट) 

(ववषयगत) 

२०० १ देखि २०० सम्म श्री वप.ई.ए. एिोधसयसन (क), थापाथली 

२६८ २०१ देखि ४६८ सम्म श्री वप.ई.ए. एिोधसयसन (ि), थापाथली 

६. 
२०७८।७९
प्र.४/४०९ 

(काठमाडौं) 

िलुा तथा 
समावेिी 

सहायक 
लेिापाल, 
प्रिासन, 
लेिा,४ 

२०७८।१२।०९ गते 
ददनको १:०० बिे 

(१ घण्टा)  

(वस्तगुत बहवैुकखल्पक) 

२०७८।१२।११ गते 
ददनको १:०० बिे 

(३ घण्टा) 

(ववषयगत) 

२०० १ देखि २०० सम्म श्री वप.ई.ए. एिोधसयसन (क), थापाथली 
२०० २०१ देखि ४०० सम्म श्री वप.ई.ए. एिोधसयसन (ि), थापाथली 

२१२ ४०१ देखि ६१२ सम्म 
श्री एस.ई.ए. इखन्िधनयररङ एकेडेमी, 
थापाथली 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्यादशत दविा पनन गएमा पदन आयोगको पूवन सूचना दवना दनर्ानररत कायनक्रम अनुसारको परीक्षा स्थदगत हुने नै न    

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुनपनेै   

3. काठमाड ौं परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलार्न  परीक्षामा सामेल गरार्न ने नै न   

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवार्ल फोन तथा अन्य र्लेक्ट्र ोदनक दडभार्सहरु लनजान दनषेर् गररएको ै साथन वसु्तगत परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग गनन पार्ने नै न  

5. प्रवेश पत्र दवना कुनन पदन उमे्मिवारलार्न  परीक्षामा सम्मम्मदलत नगरार्ने हुुँिा प्रवेशपत्र अदनवायन रूपमा साथमा दलर्न  परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावन परीक्षा भवनमा आर्पुगु्नपनेै   

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगन आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनन पररचयपत्र अदनवायन रूपमा दलर्न  आउनुपनेै  

7. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अौंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेम्मखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता दिर्ने ै   

द्रष्टव्य २:- कोसिड-१९ िौंक्रमणबाट िुरसक्षत रहन परीक्षाथीले असनिार्ा पालना गनुापने थप सिषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुन अदघ उमे्मिवार स्वयौंले कम्मम्तमा माक्स, स्यादनटार्जर तथा आफ्नो लादग दपउने पानीको अदनवायन व्यवस्था गनुन पनेै   
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2. उमे्मिवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिान र दनस्किा दभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ दतक िूरी कायम गनुन पनेै   

3. परीक्षामा खदटएका जनशम्मिले दिएको दनिेशनको पूर्न पालना गनुनपनेै   

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिान, बादहर दनस्किा, श चालय प्रयोग गनुनपिान दभडभाड नगररकन िूरी कायम गरी क्रमनसुँग तोदकएको स्थानमा जानुपने ै   

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गनन पार्ने नै न   

6. कोदभड-१९ बाट सौंक्रदमत परीक्षाथीहरूका लादग दवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँिा सौंक्रदमत परीक्षाथीले आफू सौंक्रदमत भएको जानकारी यस कायानलयको टेदलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा मोवार्नल 

नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८४१४३४५९१, ९८५८०४२२७१, ९८४१७८७८६६ वा  नेपाल ववद्यतु प्रादर्करर्को मोवाईल नौं ९८६२२७१६९७ मा सम्पकन  गरी अदग्रम जानकारी दिनु पनेै  

 

 

 

 
 

............................... 

(अदभराज डाुँगी) 

शाखा अदर्कृत 

........................................ 

(लक्ष्मीप्रसाि पराजुली) 

शाखा अदर्कृत 

.................................. 

(चन्द्रकान्त दनर ला) 

उपसदचव 
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