
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/०५/१८ २०७८/०९/२९

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

१
२०७८।७९ प्रा.४/१११ 

(निराटिगर)
11

२
२०७८।७९ प्रा.४/४११ 

(काठिाड ौं)
134

३
२०७८।७९ प्रा.४/५११ 

(पोखरा)
177

४
२०७८।७९ प्रा.४/६११ 

(बुटिल)
30

५
२०७८।७९ प्रा.४/८११ 

(अत्तररया)
15

६
२०७८।७९ प्रा.३/४१४ 

(काठिाड )
59

७
२०७८।७९ प्रा.३/५१४ 

(पोखरा)
56

८
२०७८।७९ प्रा.३/६१४ 

(बुटिल)
36

९
२०७८।७९ प्रा.५/४०४  

(काठिाड )
125

१०
२०७८।७९ प्रा.५/५०४ 

(पोखरा)
204

११
२०७८।७९ प्रा.५/६०४ 

(िुटिल)
50

१२
२०७८।७९ प्रा.५/४०६ 

(काठिाड )
31

१३
२०७८।७९ प्रा.५/८०६ 

(अत्तररया)
134

१४
२०७८।७९ प्रा.५/१०३ 

(निराटिगर)
780

१५
२०७८।७९ प्रा.५/४०३ 

(काठिाड )
468

१६
२०७८।७९ प्रा.५/५०३ 

(पोखरा)
145

१७
२०७८।७९ प्रा.५/६०३ 

(बुटिल)
205

१८
२०७८।७९ प्रा.५/८०३ 

(अत्तररया)
95

१९
२०७८।७९ प्रा.५/९०३ 

(सुखेत)
91

२०
२०७८।७९ प्रा.४/४१२ 

(काठिाड ौं)
101

२१
२०७८।७९ प्रा.४/५१२ 

(पोखरा)
16

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्विकाय तथा संगद्वित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालि शाखा

तह ३, ४ र ५ को खुला र समावेशी प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखखत परीक्षा काययक्रम सम्बन्धी सूचिा

श्री िेपाल द्ववद्युत प्राद्विकरण द्वल.प. काययक्रम प्रकाद्वशत द्वमद्वतिः

प्राद्विकरणको पूिव प्रकानित निज्ञापि अिुसार तह ३, ४ र ५ का देहाय बिोनििका पदहरुको खुला तथा समावेशी द्वलखखत परीक्षा कायवक्रि  देहाय बिोनिि  सौंचालि हुिे गरी निर्ावरण गररएको 

व्यहोरा सम्बन्धित सबैको िािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । कोनिड-१९ सौंक्रिण िएका उमे्मदिारहरुको लानग अलग परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँदा परीक्षा िुरु हुििन्दा कम्तीिा ३ (तीि) 

घण्टा अगािै िेपाल निद्युत प्रानर्करणिा अनििायव रुपिा िािकारी नदिु पिेछ ।

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

खुला तथा 

सिािेिी

सुपरिाइिर, प्रानिनर्क, इलेन्धरि कल, 

इलेन्धरि कल, ५

खुला तथा 

सिािेिी

खुला तथा 

सिािेिी
फोरिेि, प्रानिनर्क, नसनिल, नसनिल, ४

खुला तथा 

सिािेिी
फोरेिि, प्रानिनर्क, िेकानिकल, ४

सुपरिाइिर, प्रानिनर्क, िेकानिकल, ५

खुला तथा 

सिािेिी
सुपरिाइिर, प्रानिनर्क, नसनिल, नसनिल, ५

खुला िुनियर निस्त्री, प्रानिनर्क, िेकानिकल, ३

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।

२०७८ फागुि २४ गते 

निहािको ८:०० बिे

२०७८ फागुि २४ गते 

निहािको ९:३० बिे

-

२०७८ फागुि २५ गते 

नदिको २:३० बिे

२०७८ फागुि २६ गते 

निहािको ९:३० बिे

२०७८ फागुि २७ गते 

निहािको ८:०० बिे

२०७८ फागुि २७ गते 

निहािको ९:३० बिे

२०७८ फागुि २६ गते 

नदिको १:०० बिे

२०७८ फागुि २६ गते 

नदिको २:३० बिे

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।

२०७८ फागुि २५ गते 

निहािको ८:०० बिे

२०७८ फागुि २५ गते 

नदिको १:०० बिे

२०७८ फागुि २६ गते 

निहािको ८:०० बिे

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

२२
२०७८।७९ प्रा.४/११० 

(निराटिगर)
1062

२३
२०७८।७९ प्रा.४/२१० 

(ििकपुर)
148

२४
२०७८।७९ प्रा.४/४१० 

(काठिाड )
374

२५
२०७८।७९ प्रा.४/५१० 

(पोखरा)
630

२६
२०७८।७९ प्रा.४/६१० 

(बुटिल)
205

२७
२०७८।७९ प्रा.४/८१० 

(अत्तररया)
132

२८
२०७८।७९ प्रा.४/९१० 

(सुखेत)
85

२९
२०७८।७९ प्रा.३/११३ 

(निराटिगर)
1545

३०
२०७८।७९ प्रा.३/२१३ 

(ििकपुर)
305

३१
२०७८।७९ प्रा.३/४१३ 

(काठिाड )
1425

३२
२०७८।७९ प्रा.३/५१३ 

(पोखरा)
1028

३३
२०७८।७९ 

प्रा.३/६१३(बुटिल)
600

३४
२०७८।७९ प्रा.३/८१३ 

(अत्तररया)
189

३५
२०७८।७९ प्रा.३/९१३ 

(सुखेत)
161

३६
२०७८।७९ प्र.४/१०८ 

(निराटिगर )
1422

३७
२०७८।७९ प्र.४/२०८ 

(ििकपुर )
648

३८
२०७८।७९ प्र.४/५०८ 

(पोखरा )
926

३९
२०७८।७९ प्र.४/६०८ 

(बुटिल)
456

४०
२०७८।७९ प्र.४/९०८ 

(सुखेत )
86

४१
२०७८।७९ प्र.४/१०९ 

(निराटिगर )
1032

४२
२०७८।७९ प्र.४/२०९ 

(ििकपुर )
400

४३
२०७८।७९ प्र.४/४०९ 

(काठिाड )
612

४४
२०७८।७९ प्र.४/५०९ 

(पोखरा)
424

४५
२०७८।७९ प्र.४/६०९ 

(बुटिल)
843

४६
२०७८।७९ प्र.४/८०९ 

(अत्तररया)
393

४७
२०७८।७९ प्र.४/९०९ 

(सुखेत)
191

२०७८ फागुि २८ गते 

नदिको २:०० बिे
-

खुला तथा 

सिािेिी
सहायक लेखापाल, प्रिासि, लेखा, ४

खुला तथा 

सिािेिी

फोरिेि, प्रानिनर्क, इलेन्धरि कल, 

इलेन्धरि कल, ४

खुला तथा 

सिािेिी

नसनियर निटर ररडर, प्रिासि, प्रिासि, 

प्रिासि, ४

खुला तथा 

सिािेिी

इलेन्धरि नसयि, प्रानिनर्क, इलेन्धरि कल, 

इलेन्धरि कल, ३

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।

२०७८ फागुि २७ गते 

नदिको १:०० बिे

२०७८ फागुि २७ गते 

नदिको २:३० बिे

२०७८ फागुि २९ गते 

नदिको १:०० बिे 

(सौंयुक्त पत्र)

२०७८ फागुि ३० गते 

नदिको १:०० बिे

२०७८ चैत्र १ गते नदिको 

१:०० बिे

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

४८
२०७८।७९ प्र.५/१०१ 

(निराटिगर)
706

४९
२०७८।७९ प्र.५/२०१ 

(ििकपुर)
646

५०
२०७८।७९ प्र.५/४०१ 

(काठिाड )
2034

५१
२०७८।७९ प्र.५/५०१ 

(पोखरा)
266

५२
२०७८।७९ प्र.५/६०१ 

(बुटिल)
524

५३
२०७८।७९ प्र.५/८०१ 

(अत्तररया)
626

५४
२०७८।७९ प्र.५/९०१ 

(सुखेत)
235

५५
२०७८।७९ प्र.५/१०२ 

(निराटिगर)
631

५६
२०७८।७९ प्र.५/२०२ 

(ििकपुर)
245

५७
२०७८।७९ प्र.५/४०२ 

(काठिाड )
1516

५८
२०७८।७९ प्र.५/५०२ 

(पोखरा)
480

५९
२०७८।७९ प्र.५/६०२ 

(बुटिल)
905

६०
२०७८।७९ प्र.५/८०२ 

(अत्तररया)
546

६१
२०७८।७९ प्र.५/९०२ 

(सुखेत)
95

खुला तथा 

सिािेिी

निटर ररनडङ्ग सुपरिाइिर, प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ५

खुला तथा 

सिािेिी
लेखापाल, प्रिासि, लेखा, ५

२०७८ चैत्र ५ गते 

निहािको ११:०० बिे 

(सौंयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र ५ गते नदिको 

१:०० बिे

२०७८ चैत्र ६ गते नदिको 

१:०० बिे

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।

परीक्षा सञ्चालि गिे 

आयोगको कायावलयले 

निर्ावरण गरे बिोनिि 

हुिेछ ।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

क्र.सं. परीक्षा संचालि गिे कायायलयहरु

१ र्िकुटा कायावलय

२ िलेश्वर कायावलय

३ काठिाड ौं कायावलय

४ पोखरा कायावलय

५ बुटिल कायावलय

६ सुखेत कायावलय

७ िहेन्द्रिगर कायावलय

द्रष्टब्यः 

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गर्नुअघि उम्मेदवारले  माक्स लगाई आफ्र्ो प्रयोजर्को लाघग स्याघर्टाइजर र खारे्पार्ी समेत घलई आउर्न परे्छ।

२.   परीक्षार्थी परीक्षाको लाघग तोघकएको समय भन्द्दा १ िण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपनग्र्न परे्छ ।

३.   परीक्षार्थीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाु, बाघहर घर्स्कँदा र शौचालय प्रयोग गर्नु पदाु घभडभाड र्गररकर् २ (दनई) घमटरको दरूी कायम गरी क्रमैसँग तोघकएको स्र्थार्मा जार्नपरे्छ ।

४.   परीक्षार्थीहरु समहूमा भलेा हुरे्, कन राकार्ी गरे् गर्नु हुदँरै् । 

६.   परीक्षामा खघटएका जर्शघिले घदएको घर्दशेर्को परुू् पालर्ा गर्नु परे्छ ।

नारायणप्रसाद  ज्ञवाली

उपसचिव

राजु सत्याल

काठिाड ौं

पोखरा

बुटबल

सुखेत

परीक्षािा सम्बन्धित निकायबाट िारी िएको प्रिेि पत्र सौंगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट िारी िएको फोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अद्विवायय रुपिा नलई आउिु पिेछ ।

आयोगबाट िारी िएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

परीक्षाथीहरु सबैले िेपाल निद्युत प्रानर्करणको िेि साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनिड सम्बिी स्वयि् घोषणा फाराि अनििायव रुपिा ििुवपिेछ ।

कोनिड - १९ सौंक्रनित उमे्मदिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मदिारहरुले आफू सौंक्रनित िएको िािकारी िेपाल निद्युत प्रानर्करणिा अनिि 

रुपिा गराउिु पिेछ ।

परीक्षा ििििा झोला, मोबाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्विक्स द्विभाइसहरु लैजाि द्विषेि गररएको छ ।

परीक्षा सौंचालि हुिे नदि अप्रत्यानित निदा पिव गएिा पनि आयोगको पूवय सूचिा द्वविा द्वििायररत परीक्षा काययक्रम स्थनगत हुिे छैि ।

िसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंिेिी ठुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।

उमे्मदिारले उत्तरपुन्धस्तकािा कालो मसी भएको िटपेि/कलम िात्र प्रयोग गिुवपिेछ ।

प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिारिालाई परीक्षािा सन्धम्मनलत िगराइिे हुुँदा प्रवेशपत्र अद्विवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा 

आइपुगु्नपिेछ ।

शाखा अचिकृत

कोभिड - १९ सकं्रमणको समयमा सरुभित रहन परीिार्थीले ध्यान भिनुपने र्थप भिषयहरु

अत्तररया

लोक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालि गिे सम्बखन्धत कायायलयले तोके बमोद्वजम हुिेछ ।

निराटिगर

ििकपुर

तह ३, ४ र ५ का पदहरुको द्वलखखत परीक्षा सञ्चालि गिे आयोगका कायायलयहरु

के्षत्र परीक्षा केन्द्र
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