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नपेाल विद्यतु प्राधिकरणको धलखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र धनिाारण गररएको सूचना 
सूचना नं.  6/०७8-७9 , धिधत २०७8/04/22 

 

धनकाय: श्री नेपाल विद्यतु प्राधिकरण विज्ञापन प्रकाखित धिधत :2076/11/02 धलखित परीक्षा कायाक्रि प्रकाखित धिधत :2078/03/31 

 

लोक सेिा आयोग , हेटौंडा कायाालयबाट संचालन हनु ेनेपाल विद्यतु प्राधिकरणको पूिा प्रकाखित विज्ञापन अनसुार देहाय बिोखििको पदहरुको प्रधतयोधगतात्िक धलखित परीक्षा पूिा प्रकाखित कायाक्रि 
अनसुार नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी िापदण्ड पालना गने गराउने गरी देहाय बिोखििको धिधत, सिय र स्थानिा धलखित परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको िानकारीको 
लाधग यो सूचना प्रकाखित गररएको छ । 

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकधसि पद/सेिा/सिूह/उपसिूह/तह 
धलखित परीक्षा धिधत/सिय रोल नं. उम्िेदिार 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

प्रथि पत्र द्वितीय पत्र देिी सम्ि 

1 2076/77 प्रा.3/306 िलुा/आ.ि. 
ईलेखरिधसयन/प्राविधिक/ 

ईलेखरिकल/ ईलेखरिकल/3 

2078 भदौ 3 गते 

द्वदनको 2:30 बिे 

(2 घण्टा) 
- 1 91 91 श्री धसद्धाथा िा.वि., नगरपाधलका रोड, हेटौंडा 

2 2076/77 प्रा.4/305 िलुा/िवहला 
फोरिेन/प्राविधिक/ 

िेकाधनकल/ 4 

2078 भदौ 4 गते 

द्वदनको 2:30 बिे 

(45 धिनेट) 

2078 भदौ 5 गते 

द्वदनको 2:30 बिे 

(2 घण्टा 30 धिनेट) 

1 50 50 श्री धसद्धाथा िा.वि., नगरपाधलका रोड, हेटौंडा 

3 2076/77 प्रा.5/303 िलुा/आ.ि. 
सपुरभाईिर/प्राविधिक/ 
ईलेखरिकल/ ईलेखरिकल/ 5 

2078 भदौ 13 गते 

द्वदनको 2:30 बिे 

(45 धिनेट) 

2078 भदौ 14 गते 

द्वदनको 2:30 बिे 

(2 घण्टा 30 धिनेट) 

1 45 45 

श्री धसद्धाथा िा.वि., नगरपाधलका रोड, हेटौंडा 
4 2076/77 प्रा.5/304 आ.ि. 

सपुरभाईिर /प्राविधिक/ 
िेकाधनकल / 5 

1 32 31 

5 2076/77 प्र.5/301 आ.ि. 
धिटरररधडङ्ग/सपुरभाइिर/ 

प्रिासन/  प्रिासन/ प्रिासन/ 5 2078 भदौ 15 गते 

द्वदनको 2:30 बिे 

(1 घण्टा) 

2078 भदौ 16 गते 

द्वदनको 2:30 बिे 

(3 घण्टा) 
1 82 78 श्री धसद्धाथा िा.वि., नगरपाधलका रोड, हेटौंडा 

6 2076/77 प्र.5/302 िलुा लेिापाल/ प्रिासन/लेिा/ 5 

2078 भदौ 17 गते 

द्वदनको 2:30 बिे 

(2 घण्टा) 
1 191 189 श्री धसद्धाथा िा.वि., नगरपाधलका रोड, हेटौंडा 
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रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हनुे द्वदन अप्रत्याखित विदा पना गएिा आयोगको पूिा सूचना विना धनिााररत कायाक्रि अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुेछैन । 

ि) प्रिेि-पत्र विना कुनै पधन उम्िेदिारलाई परीक्षािा सखम्िधलत गराईने छैन । 

ग) परीक्षा िरुु हनु ुभन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रिा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा भिनिा िोबाईल तथा धबद्यधुतय सािाग्री धनषिे गररएको छ । 

ङ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रिा सहभागी गराईन ेछैन । 

छ) िस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रिेी ठुलो अक्षर (Capital Letter) िा A,B,C,D लेखिएको उत्तरलाई िात्र िान्द्यता द्वदइने छ । 

ि) परीक्षाथीले परीक्षािा सहभागी हनु आउँदा नेपाली नागररकताको प्रिाणपत्र िा सरकारी कायाालयिाट िारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै प्रिाणपत्र धलई उपखस्थत हनुपुनेछ । 

रष्टव्य:- २ संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन)सम्बन्द्िी िापदण्ड , २०७७ (संसोिन सवहत) अनसुार परीक्षाथीले देहायका विषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गनुा अखघ अधनिाया रुपिा िास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्िेदिार स्ियंले आफ्नो प्रयोिनको लाधग स्याधनटाईिर तथा िानेपानीको व्यिस्था गनुापनेछ । 

ि) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गदाा, िौचालय िाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसिा दईु धिटरको दरुी कायि गनुापनेछ । 

ग) परीक्षािा िवटएका िनिखिले द्वदएको धनदेिन पूणा पालना गनुा पनेछ । 

घ) सबै उम्िेदिाहरुले आफ्नो स्िास्थय अिस्थाको बारेिा नेपाल विद्यतु प्राधिकरणको Web Site िा गई विद्यतुीय िाध्यिबाट कोधभड सम्बन्द्िी स्ियं घोषणा फाराि अधनिाया रुपिा भनुा पनेछ । 

ङ) कोधभड-१९ संक्रधित उम्िेदिारहरुको लाधग धबिेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुँदा सँक्रधित परीक्षाथीहरु आफु संक्रधित भएको िानकारी यस कायाालयको फोन नं. 057-520302, 
526822 र िोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ िा सम्पका  गरी िा इिेल hetauda@psc.gov.np तथा धनिेदनको िाध्यिबाट सो को  िानकारी यस कायाालयलाई द्वदनहुनु सखुचत गररन्द्छ । 
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