
निकायः
श्री नेपाल विद्युत 

प्राविकरण

निज्ञापि 

प्रकानित निनतः
२०७८/०५/१८

नि.प. काययक्रि 

प्रकानित निनतः
२०७८/१०/२३

प्रथम पत्र वितीय पत्र प्रथम पत्र वितीय पत्र

१
२०७८।७९ प्र.५/१०१ 

(निराटिगर)
706

२
२०७८।७९ प्र.५/२०१ 

(जिकपुर)
646

३
२०७८।७९ प्र.५/४०१ 

(काठिाडौ)
2034

४
२०७८।७९ प्र.५/५०१ 

(पोखरा)
266

५
२०७८।७९ प्र.५/६०१ 

(बुटिि)
524

६
२०७८।७९ प्र.५/८०१ 

(अत्तररया)
626

७
२०७८।७९ प्र.५/९०१ 

(सुखेत)
235

८
२०७८।७९ प्र.५/१०२ 

(निराटिगर)
631

९
२०७८।७९ प्र.५/२०२ 

(जिकपुर)
245

१०
२०७८।७९ प्र.५/४०२ 

(काठिाडौ)
1516

११
२०७८।७९ प्र.५/५०२ 

(पोखरा)
480

१२
२०७८।७९ प्र.५/६०२ 

(बुटिि)
905

१३
२०७८।७९ प्र.५/८०२ 

(अत्तररया)
546

१४
२०७८।७९ प्र.५/९०२ 

(सुखेत)
95

क्र.सं. परीक्षा संचालन गने कायाालयहरु

१ धिकुटा कायायिय

२ जिेश्वर कायायिय

३ काठिाडौौं कायायिय

४ पोखरा कायायिय

५ बुटिि कायायिय

६ सुखेत कायायिय

७ िहेन्द्रिगर कायायिय

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा वनकाय तथा संगवित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालन शाखा

वमटर ररविङ्ग सुपरभाइजर तथा लेखापाल तह ५ को खुला र समािेशी प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षा कायाक्रम संशोिन सम्बन्धी सूचना

वलखखत परीक्षा कायाक्रम संशोिन वमवत : २०७८/१२/०७

प्राविकरणको पूिय प्रकानित निज्ञापि अिुसार निटर ररनडङ्ग सुपरभाइजर, प्रिासि, प्रिासि, प्रिासि, तह ५ तथा िेखापाि, प्रिासि, िेखा, तह ५ को प्रथम पत्रको वलखखत परीक्षा कायाक्रम देहाय बिोनजि संशोिन गररएको हुँदा 

सम्बन्धित सबैको जािकारीका िानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । कोनभड-१९ सौंक्रिण भएका उमे्मदिारहरुको िानग अिग परीक्षा केन्द्र रहिे हुँदा परीक्षा िुरु हिभन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाि निद्युत प्रानधकरणिा 

अनििायय रुपिा जािकारी नदिु पिेछ ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसम पद, सेिा, समूह, उपसमूह, तह

साविक वलखखत परीक्षा वमवत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

खुिा तथा 

सिािेिी

निटर ररनडङ्ग सुपरभाइजर, प्रिासि, 

प्रिासि, प्रिासि, ५

२०७८ चैत्र १२ गते 

निहािको ११:०० बजे 

(सौंयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र १२ गते 

नदिको १:०० बजे

परीक्षा सञ्चािि गिे 

आयोगको कायायियिे 

निधायरण गरे बिोनजि 

हिेछ ।

खुिा तथा 

सिािेिी
िेखापाि, प्रिासि, िेखा, ५

२०७८ चैत्र १३ गते 

नदिको १:०० बजे

परीक्षा सञ्चािि गिे 

आयोगको कायायियिे 

निधायरण गरे बिोनजि 

हिेछ ।

परीक्षा केन्द्र

निराटिगर

लोक सेिा आयोगको परीक्षा सञ्चालन गने सम्बखन्धत कायाालयले तोके बमोवजम हुनेछ ।

जिकपुर

काठिाडौौं

पोखरा

बुटबि

सुखेत

अत्तररया

२०७८ चैत्र १२ गते 

निहािको ११:३० बजे 

(सौंयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र १२ गते 

नदिको १:०० बजे

२०७८ चैत्र १३ गते 

नदिको १:०० बजे

संशोवित वलखखत परीक्षा वमवत समय

तह ३, ४ र ५ का पदहरुको वलखखत परीक्षा सञ्चालन गने आयोगका कायाालयहरु

के्षत्र
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प्रथम पत्र वितीय पत्र प्रथम पत्र वितीय पत्र

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसम पद, सेिा, समूह, उपसमूह, तह

साविक वलखखत परीक्षा वमवत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

संशोवित वलखखत परीक्षा वमवत समय

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 ।

प्रकाश गरुुङ

उपसचिव

िसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अौंगे्रजी ठुिो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D िेन्धखएको उत्तरिाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।

परीक्षािा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको प्रिेि पत्र सौंगै आफ्िो िागररकता िा िेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अवनिाया रुपिा निई आउिु पिेछ ।

शाखा अचिकृत

आयोगबाट जारी भएको संक्रमणको विशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पाििा गरी परीक्षा सञ्चािि गररिेछ ।

परीक्षाथीहरु सबैिे िेपाि निद्युत प्रानधकरणको िेभ साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनभड सम्बिी स्वयि् घोषणा फाराि अनििायय रुपिा भिुयपिेछ ।

कोनभड - १९ सौंक्रनित उमे्मदिारहरुको िानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे भएकोिे त्यस्ता उमे्मदिारहरुिे आफू सौंक्रनित भएको जािकारी िेपाि निद्युत प्रानधकरणिा अनग्रि रुपिा गराउिु पिेछ ।

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

राजु सत्याल

उमे्मदिारिे उत्तरपुन्धस्तकािा कालो मसी भएको िटपेन/कलम िात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।

प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिारिािाई परीक्षािा सन्धम्मनित िगराइिे हुँदा प्रिेशपत्र अवनिाया रुपमा साथमा वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिििा आइपुगु्नपिेछ ।

परीक्षा भिििा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोवनक्स विभाइसहरु लैजान वनषेि गररएको छ ।

परीक्षा सौंचािि हिे नदि अप्रत्यानित निदा पिय गएिा पनि आयोगको पूिा सूचना विना वनिााररत परीक्षा कायाक्रम स्थनगत हिे छैि ।
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