
िनकायः िव ापन कािशत िमितः २०७६/११/०२ २०७८/०३/३१

थम प ि तीय प दे ख स

१ ा.१०/आ. .२ आ. .
ब क, ािविधक, इले कल, 

इले कल, १०
12 १ सबै

२ २०७६।७७ ा.१०/२ आ.ज.
व क, ािविधक, इले कल, 

इले कल, १०
11 १ सबै

३ .१०/आ. .१ आ. . सह–िनदशक, शासन, लेखा, १०
२०७८ साउन २० गते 
िवहानको ७:३० बजे

4 १ सबै

४ २०७६।७७ .१०/१ मिहला
सह–िनदशक, शासन, शासन, 

शासन, १०
२०७८ साउन २१ गते 
िवहानको ७:३० बजे

23 १ सबै

लोक सेवा आयोग, अनामगर ।

२०७८ साउन २० गते 
िवहानको ७:३० बजे

(संयु  प )

ािधकरणको पूव कािशत िव ापन अनुसार देहाय बमोिजमका पदह को खुला तथा समावेशी  तफको िल खत परी ाको परी ा काय म देहाय बमोिजम िनधारण ग रएको ँदा स त सबैको 
जानकारीका लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । आयोगका कायालयह बाट स ालन ग रने तह ३, ४ र ५ को परी ा काय म स ी काय म छु ै  काशन ग रनेछ । कोिभड-१९ सं मण भएका 

उ ेदवारह को लािग अलग परी ा के  रहने ँदा परी ा शु  नभ ा ३ (तीन) घ ा अगावै नेपाल िवद्युत ािधकरणमा अिनवाय पमा जानकारी िदनु पनछ ।

.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
िल खत परी ा िमित समय

उ.सं. परी ा के
रोल नं.

लोक सेवा आयोग

परी ा संचालन शाखा

आ. ., खुला र समावेशी ितयोिगता क िल खत परी ा काय म िनधारण ग रएको स ी सूचना

ी नेपाल िवद्युत ािधकरण िल.प. काय म कािशत िमितः

सुर ा िनकाय तथा संगिठत सं था महाशाखा

२०७८ साउन १९ गते 
िवहानको ७:३० बजे

(संयु  प )

२०७८ साउन १९ गते 
िवहानको ७:३० बजे

(संयु  प )

ी लोक सेवा आयोग, 
अनामनगर ।
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थम प ि तीय प दे ख स
.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

िल खत परी ा िमित समय
उ.सं. परी ा के

रोल नं.

५ .५/आ. .१६ आ. .
िमटर रिड  सुपरभाईजर, 
शासन, शासन, शासन, ५

२०७८ साउन २२ गते 
िवहानको ७:३० बजे

- 373 लोक सेवा आयोग, अनामगर । १ सबै

६ ा.५/आ. .१८ आ. .
सुपरभाईजर, ािविधक, 

इले कल, इले कल, ५
२०७८ साउन २३ गते 
िवहानको ११:०० बजे

- 237 लोक सेवा आयोग, अनामगर । १ सबै

७ .९/आ. .३ आ. .
उप–िनदशक, शासन, शासन, 

शासन, ९
२०७८ साउन २५ गते 
िवहानको ७:३० बजे

5 लोक सेवा आयोग, अनामगर । १ सबै

८ .९/आ. .४ आ. . उप–िनदशक, शासन, लेखा, ९ 6 १ सबै

९ २०७६।७७ .९/३ खुला उपिनदशक, शासन, लेखा, ९ 70 १ सबै

१० .६/आ. .१२ आ. .
सहायक क ुटर अिधकृत, 

शासन, शासन, क ुटर 
अपरेशन, ६

२०७८ साउन २६ गते 
िवहानको ७:३० बजे

4 १ सबै

११ .६/आ. .१० आ. .
 सहायक शासकीय अिधकृत, 

शासन, शासन, शासन, ६
२०७८ साउन २७ गते 
िवहानको ७:३० बजे

134 १ सबै

१२ .६/आ. .११ आ. .
सहायक लेखा अिधकृत, शासन, 

लेखा, ६
२०७८ साउन २८ गते 
िवहानको ७:३० बजे

107 १ सबै

लोक सेवा आयोग, अनामगर ।

लोक सेवा आयोग, अनामगर ।

२०७८ साउन २६ गते 
िवहानको ७:३० बजे

(संयु  प )

२०७८ साउन २४ गते 
िवहानको ७:३० बजे (संयु  

प )

२०७८ साउन २५ गते 
िवहानको ७:३० बजे

(संयु  प )
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थम प ि तीय प दे ख स
.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

िल खत परी ा िमित समय
उ.सं. परी ा के

रोल नं.

१३ ा.५/आ. .२० आ. .
सुपरभाईजर, ािविधक, िसिभल, 

िसिभल, ५
२०७८ साउन २७ गते 
िवहानको ७:३० बजे

- 10 लोक सेवा आयोग, अनामगर । १ सबै

१४ ा.९/आ. .५ आ. .
उप– ब क, ािविधक, 

इले कल, इले कल, ९
16 १ सबै

१५ २०७६।७७ ा.९/४ मधेसी
उप व क, ािविधक, 

इले कल, इले कल, ९
28 १ सबै

१६ २०७६।७७ ा.९/५ खुला
उप व क, ािविधक, िसिभल, 

िसिभल, ९
२०७८ साउन ३० गते 
िवहानको ११:०० बजे

56 लोक सेवा आयोग, अनामगर । १ सबै

१७ ा.५/आ. .२१ आ. .
िस.हे.इ पमे  अ ेटर, ािविधक, 

िविवध, सवारी चालक, ५
२०७८ साउन ३० गते 
िवहानको ७:३० बजे

- 6 लोक सेवा आयोग, अनामगर । १ सबै

१८ २०७६।७७ ा.८/६ मधेसी
सहायक व क, ािविधक, 
इले कल, इले कल, ८

२०७८ साउन ३२ गते 
िवहानको ७:३० बजे

20 १ सबै

१९ २०७६।७७ ा.८/७ खुला
सहायक व क, ािविधक, 

िसिभल, िसिभल, ८
२०७८ भदौ १ गते 

िवहानको ७:३० बजे
19 १ सबै

२० ा.५/आ. .१९ आ. .
सुपरभाईजर, ािविधक, 

मेकािनकल, ५
२०७८ साउन ३१ गते 
िवहानको ७:३० बजे

- 11 लोक सेवा आयोग, अनामगर । १ सबै

२१ .७/आ. .६ आ. .
शासकीय अिधकृत, शासन, 

शासन, शासन, ७
२०७८ भदौ ३ गते 
िवहानको ७:३० बजे

33 १ सबै

२२ .७/आ. .७ आ. . लेखा अिधकृत, शासन, लेखा, ७
२०७८ भदौ ४ गते 
िवहानको ७:३० बजे

30 १ सबै

२०७८ साउन २९ गते 
िवहानको ७:३० बजे

(संयु  प )
लोक सेवा आयोग, अनामगर ।

लोक सेवा आयोग, अनामगर ।

लोक सेवा आयोग, अनामगर ।
२०७८ साउन ३१ गते 
िवहानको ७:३० बजे

(संयु  प )

२०७८ साउन २८ गते 
िवहानको ७:३० बजे 

(संयु  प )

२०७८ भदौ २ गते िवहानको 
७:३० बजे

(संयु  प )
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थम प ि तीय प दे ख स
.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

िल खत परी ा िमित समय
उ.सं. परी ा के

रोल नं.

२३ .५/आ. .१७ आ. .
लेखापाल/ ोरिकपर, शासन, 

लेखा, ५
२०७८ भदौ ५ गते िवहानको 

७:३० बजे
- 185 लोक सेवा आयोग, अनामगर । १ सबै

२४ २०७६।७७ .७/८
खुला तथा 
समावेशी

शासकीय अिधकृत, शासन, 
शासन, शासन, ७

२०७८ भदौ ६ गते िदनको 
२:३० बजे

1247
परी ा के  पिछ कािशत 

ग रनेछ । १ सबै

२५ २०७६।७७ .७/९
खुला तथा 
समावेशी

लेखा अिधकृत, शासन, लेखा, ७
२०७८ भदौ ७ गते िदनको 

२:३० बजे
720

परी ा के  पिछ कािशत 
ग रनेछ । १ सबै

२६ २०७६।७७ .७/१० मिहला
कानून अिधकृत, शासन, 

शासन, कानून, ७
२०७८ भदौ ८ गते िदनको 

२:३० बजे
6 लोक सेवा आयोग, अनामगर । १ सबै

२७ ा.६/आ. .१३ आ. .
सहायक इि िनयर, ािविधक, 

इले कल, इले कल, ६
 २०७८ भदौ ११ गते 
िवहानको ७:३० बजे

206 १ सबै

२८ ा.६/आ. .१४ आ. .
सहायक इि िनयर, ािविधक, 

मेकािनकल, ६
 २०७८ भदौ १२ गते 
िवहानको ७:३० बजे

10 १ सबै

२९ ा.६/आ. .१५ आ. .
सहायक इि िनयर, ािविधक, 

िसिभल, िसिभल, ६
 २०७८ भदौ १३ गते 
िवहानको ७:३० बजे

11 १ सबै

३० ा.७/आ. .८ आ. .
इि िनयर, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ७
 २०७८ भदौ १४ गते 
िवहानको ७:३० बजे

26 १ सबै

३१ ा.७/आ. .९ आ. .
इि िनयर, ािविधक, िसिभल, 

िसिभल, ७
 २०७८ भदौ १५ गते 
िवहानको ७:३० बजे

1 १ सबै

लोक सेवा आयोग, अनामगर ।

  २०७८ भदौ १३ गते 
िवहानको ७:३० बजे

(संयु  प )
लोक सेवा आयोग, अनामगर ।

२०७८ भदौ ५ गते िदनको 
२:३० बजे (संयु  प )

 २०७८ भदौ ९ गते िवहानको 
७:३० बजे

(संयु  प )
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थम प ि तीय प दे ख स
.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

िल खत परी ा िमित समय
उ.सं. परी ा के

रोल नं.

३२ २०७६।७७ ा.७/१३
खुला तथा 
समावेशी

इि िनयर, ािविधक, िसिभल, 
िसिभल, ७

२०७८ भदौ १७ गते िदनको 
२:३० बजे

1375 १ सबै

३३ २०७६।७७ ा.७/१२
खुला तथा 

मधेसी
इि िनयर, ािविधक, मेकािनकल, 

७
२०७८ भदौ १७ गते िदनको 

२:०० बजे
475 १ सबै

३४ २०७६।७७ ा.७/११
खुला तथा 
समावेशी

इि िनयर, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ७

२०७८ भदौ १८ गते िदनको 
२:३० बजे

1097 १ सबै

३५ २०७६।७७ ा.७/१४ मिहला
सभ अिधकृत, ािविधक, िसिभल, 

सभ, ७
२०७८ भदौ १८ गते िदनको 

२:३० बजे
19 १ सबै

३६ २०७६।७७ ा.७/१५
खुला तथा 

मिहला
इि िनयर, ािविधक, क ुटर 

इि िनय र , ७
२०७८ भदौ १८ गते िदनको 

२:३० बजे
190 १ सबै

२०७८ भदौ १६ गते िदनको 
२:३० बजे (संयु  प )

परी ा के  पिछ कािशत 
ग रनेछ ।
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थम प ि तीय प दे ख स
.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

िल खत परी ा िमित समय
उ.सं. परी ा के

रोल नं.

ः 

१०

११

१२

१.   परी ा के मा वेश गनुअिघ उ ेदवारले  मा  लगाई आ नो योजनको लािग ािनटाइजर र खानेपानी समेत िलई आउनु पनछ।

२.   परी ाथ  परी ाको लािग तोिकएको समय भ ा १ घ ा अगावै परी ा के मा आइपु ु पनछ ।

३.   परी ाथ ह  परी ा के मा वेश गदा, बािहर िन ँ दा र शौचालय योग गनु पदा िभडभाड नग रकन २ (दुई) िमटरको दूरी कायम गरी मैसँग तोिकएको थानमा जानुपनछ ।

४.   परी ाथ ह  समूहमा भेला ने, कुराकानी गन गनु ँदैन । 

५.   परी ामा खिटएका जनश ले िदएको िनदशनको पूण पालना गनु पनछ ।

 

दरखा  फाराम ीकृत भएका उमेद् वारह को ीकृत नामावली िमित २०७८।०४।०४ गते सोमबार ािधकरणको वेभसाइट मा काशन ग रनेछ ।

आ रक ितयोिगतातफको वेशप  िवतरण िमित २०७८।०४।०५ गतेदे ख पदपूित िवभाग दरबारमाग काठमाडौबंाट ा  मापद  पालना गरी िवतरण ग रनेछ ।

खुला ितयोिगतातफका उमेद् वारह ले  ीकृत नामावली काशन भएप ात् career.nea.org.np मा आफुले दरखा  फाराम भदा योग गरेको User, Password योग 
गरी  वेशप   ि  गन स ेछन् ।

७. आयोगबाट जारी भएको सं मणको िवशेष अव थामा परी ा (स ालन तथा व थापन)  स ी मापद , २०७७ को पालना गरी परी ा स ालन ग रनेछ ।

कोिभड - १९ सं मणको समयमा सुरि त रहन परी ाथ ले ान िदनुपन थप िवषयह

९. कोिभड - १९ सं िमत उ ेदवारह को लािग िवशेष परी ा के को व था ग रने भएकोले ा उ ेदवारह ले आफू सं िमत भएको जानकारी नेपाल िवद्युत ािधकरणमा अि म पमा गराउनु 
पनछ ।

८. परी ाथ ह  सबैले आ नो ा  अव थाको बारेमा नेपाल िवद्युत ािधकरणको वेभ साइटमा गई िव तीय मा मबाट कोिभड स ी यम् घोषणा फाराम अिनवाय पमा भनुपनछ ।

५. व ुगत ब उ र (Multiple Choice) को उ र ले दा अं ेजी ठुलो अ र (Capital Letter)मा  A, B, C, D ले खएको उ रलाई मा  मा ता िदइने छ ।
६. परी ामा स त िनकायबाट जारी भएको वेश प  संगै आ नो नाग रकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै प रचयप  अिनवाय पमा िलई आउनु पनछ ।

१. उ ेदवारले उ रपु कामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मा  योग गनुपनछ ।

३. परी ा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अ  इलो ोिन  िडभाइसह  लैजान िनषेध ग रएको छ ।
४. परी ा संचालन ने िदन अ ािशत िवदा पन गएमा पिन आयोगको पूव सूचना िवना िनधा रत परी ा काय म थिगत ने छैन ।

२. वेश प  िवना कुनै पिन उ ेदवारलाई परी ामा स िलत नगराइने ँदा वेशप  अिनवाय पमा साथमा िलई परी ा संचालन नुभ ा क ीमा १ घ ा अगावै परी ा भवनमा आइपु ुपनछ ।
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िनकायः िव ापन कािशत िमितः २०७६/११/०२ २०७८/०३/३१

थम प ि तीय प

१
२०७६।७७ ा.३/१०९ 

(िवराटनगर)
मिहला जुिनयर िम ी, ािविधक, मेकािनकल, ३ - 4

२
२०७६।७७ ा.३/४१४ 

(काठमाडौ)ं
मिहला, मधेसी 

तथा दिलत
जुिनयर िम ी, ािविधक, मेकािनकल, ३ - 58

३
२०७६।७७ ा.३/५१० 

(पोखरा)
खुला तथा 

आ.ज.
जुिनयर िम ी, ािविधक, मेकािनकल, ३ - 74

४
२०७६।७७ ा.३/९०८ 

(सुखत)
खुला तथा 

मिहला
जुिनयर िम ी, ािविधक, मेकािनकल, ३ - 35

५
२०७६।७७ ा.३/४१५ 

(काठमाडौ)ं
मिहला

जुिनयर टे िसयन, ािविधक, िसिभल, 
िसिभल, ३

२०७८ भदौ २ गते 
िदनको २:३० बजे

- 8
परी ा स ालन गन 

आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

६
२०७६।७७ ा.३/१०८ 

(िवराटनगर)
खुला तथा 
समावेशी

इले िसयन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ३

- 256

७
२०७६।७७ ा.३/२०७ 

(जनकपुर)
खुला तथा 
समावेशी

इले िसयन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ३

- 2063

८
२०७६।७७ ा.३/३०६ 

(हेटौडंा)
खुला तथा 

आ.ज.
इले िसयन, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ३
- 91

९
२०७६।७७ ा.३/४१३ 

(काठमाडौ)ं
खुला तथा 
समावेशी

इले िसयन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ३

- 164

१०
२०७६।७७ ा.३/६०८ 

(बुटबल)
खुला तथा 
समावेशी

इले िसयन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ३

- 470

११
२०७६।७७ ा.३/७०६ 

(नेपालग )
खुला तथा 
समावेशी

इले िसयन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ३

- 158

१२
२०७६।७७ ा.३/८०७ 

(अ रया)
खुला तथा 
समावेशी

इले िसयन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ३

- 449

१३
२०७६।७७ ा.३/९०७ 

(सुखत)
खुला तथा 
समावेशी

इले िसयन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ३

- 535

१४
२०७६।७७ ा.४/१०७ 

(िवराटनगर)
खुला फोरमेन, ािविधक, मेकािनकल, ४ 37

१५
२०७६।७७ ा.४/३०५ 

(हेटौडंा)
खुला तथा 

मिहला
फोरमेन, ािविधक, मेकािनकल, ४ 50

१६
२०७६।७७ ा.४/४११ 

(काठमाडौ)ं
मधेसी फोरमेन, ािविधक, मेकािनकल, ४ 43

१७
२०७६।७७ ा.४/५०८ 

(पोखरा)
खुला तथा 

मिहला
फोरमेन, ािविधक, मेकािनकल, ४ 72

१८
२०७६।७७ ा.४/४१२ 

(काठमाडौ)ं
मधेसी तथा 

दिलत
फोरमेन, ािविधक, िसिभल, िसिभल, ४ 126

१९
२०७६।७७ ा.४/५०९ 

(पोखरा)
खुला फोरमेन, ािविधक, िसिभल, िसिभल, ४ 38

लोक सेवा आयोग
सुर ा िनकाय तथा संगिठत सं था महाशाखा

परी ा संचालन शाखा

तह ३, ४ र ५ को खुला र समावेशी ितयोिगता क िल खत परी ा काय म स ी सूचना

ी नेपाल िवद्युत ािधकरण िल.प. काय म कािशत िमितः

ािधकरणको पूव कािशत िव ापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का देहाय बमोिजमका पदह को खुला तथा समावेशी िल खत परी ा काय म  देहाय बमोिजम  संचालन ने गरी िनधारण 
ग रएको होरा स त सबैको जानकारीका लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । कोिभड-१९ सं मण भएका उ ेदवारह को लािग अलग परी ा के  रहने ँदा परी ा शु  नभ ा ३ 

(तीन) घ ा अगावै नेपाल िवद्युत ािधकरणमा अिनवाय पमा जानकारी िदनु पनछ ।

.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
िल खत परी ा िमित समय

उ.सं. परी ा के

२०७८ भदौ १ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ ४ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ ५ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ ३ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ ४ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ ५ गते 
िदनको २:३० बजे

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।
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थम प ि तीय प
.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

िल खत परी ा िमित समय
उ.सं. परी ा के

२०
२०७६।७७ ा.४/१०६ 

(िवराटनगर)
खुला तथा 
समावेशी

फोरमेन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ४

261

२१
२०७६।७७ ा.४/२०६ 

(जनकपुर)
खुला तथा 
समावेशी

फोरमेन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ४

948

२२
२०७६।७७ ा.४/४१० 

(काठमाडौ)ं
खुला तथा 

मिहला
फोरमेन, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ४
57

२३
२०७६।७७ ा.४/५०७ 

(पोखरा)
खुला तथा 

दिलत
फोरमेन, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ४
77

२४
२०७६।७७ ा.४/६०७ 

(बुटवल)
खुला तथा 

आ.ज.
फोरमेन, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ४
219

२५
२०७६।७७ ा.४/७०५ 

(नेपालग )
खुला तथा 

दिलत
फोरमेन, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ४
40

२६
२०७६।७७ ा.४/८०६ 

(अ रया)
खुला तथा 
समावेशी

फोरमेन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ४

213

२७
२०७६।७७ ा.४/९०६ 

(सुखत)
खुला तथा 
समावेशी

फोरमेन, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ४

347

२८
२०७६।७७ ा.५/४०६ 

(काठमाडौ)ं
खुला

िडिलङ सुपरभाईजर, ािविधक, 
मेकािनकल, ५

२०७८ भदौ ८ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ ९ गते 
िदनको २:३० बजे

36
परी ा स ालन गन 

आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

२९
२०७६।७७ ा.५/४०७ 

(काठमाडौ)ं
खुला डा मेन, ािविधक, िसिभल, िसिभल, ५

२०७८ भदौ ८ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ ९ गते 
िदनको २:३० बजे

70
परी ा स ालन गन 

आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

३०
२०७६।७७ .४/१०४ 

(िवराटनगर)
खुला तथा 
समावेशी

िसिनयर िमटर रडर, शासन, शासन, 
शासन, ४

662

३१
२०७६।७७ .४/२०४ 

(जनकपुर)
खुला तथा 
समावेशी

िसिनयर िमटर रडर, शासन, शासन, 
शासन, ४

1860

३२
२०७६।७७ .४/४०८ 

(काठमाडौ)ं
खुला तथा 

आ.ज.
िसिनयर िमटर रडर, शासन, शासन, 

शासन, ४
360

३३
२०७६।७७ .४/५०६ 

(पोखरा)
खुला तथा 

िप. े.
िसिनयर िमटर रडर, शासन, शासन, 

शासन, ४
174

३४
२०७६।७७ .४/६०५ 

(बुटबल)
खुला तथा 

मिहला
िसिनयर िमटर रडर, शासन, शासन, 

शासन, ४
377

३५
२०७६।७७ .४/७०४ 

(नेपालग )
खुला

िसिनयर िमटर रडर, शासन, शासन, 
शासन, ४

117

३६
२०७६।७७ .४/८०४ 

(अ रया)
खुला तथा 

आ.ज.
िसिनयर िमटर रडर, शासन, शासन, 

शासन, ४
639

३७
२०७६।७७ .४/९०४ 

(सुखत)
खुला तथा 

मिहला
िसिनयर िमटर रडर, शासन, शासन, 

शासन, ४
302

२०७८ भदौ ६ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ ७ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ ११ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ १० गते 
िदनको २:३० बजे

(संयु  प )

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।
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थम प ि तीय प
.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

िल खत परी ा िमित समय
उ.सं. परी ा के

३८
२०७६।७७ .४/१०५ 

(िवराटनगर)
खुला तथा 

मधेसी
सहायक लेखापाल, शासन, लेखा, ४ 172

३९
२०७६।७७ .४/२०५ 

(जनकपुर)
खुला तथा 
समावेशी

सहायक लेखापाल, शासन, लेखा, ४ 702

४०
२०७६।७७ .४/४०९ 

(काठमाडौ)ं
खुला तथा 

मिहला
सहायक लेखापाल, शासन, लेखा, ४ 223

४१
२०७६।७७ .४/६०६ 

(बुटवल)
िप. े. सहायक लेखापाल, शासन, लेखा, ४ 27

४२
२०७६।७७ .४/८०५ 

(अ रया)
खुला सहायक लेखापाल, शासन, लेखा, ४ 106

४३
२०७६।७७ .४/९०५ 

(सुखत)
खुला तथा 

मिहला
सहायक लेखापाल, शासन, लेखा, ४ 113

४४
२०७६।७७ ा.५/१०३ 

(िवराटनगर)
खुला तथा 
समावेशी

सुपरभाईजर, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ५

268

४५
२०७६।७७ ा.५/२०३ 

(जनकपुर)
खुला तथा 
समावेशी

सुपरभाईजर, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ५

558

४६
२०७६।७७ ा.५/३०३ 

(हेटौडंा)
खुला तथा 

आ.ज.
सुपरभाईजर, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ५
45

४७
२०७६।७७ ा.५/४०३ 

(काठमाडौ)ं
खुला तथा 

आ.ज.
सुपरभाईजर, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ५
152

४८
२०७६।७७ ा.५/५०३ 

(पोखरा)
खुला तथा 

आ.ज.
सुपरभाईजर, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ५
73

४९
२०७६।७७ ा.५/६०३ 

(बुटबल)
खुला तथा 
समावेशी

सुपरभाईजर, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ५

140

५०
२०७६।७७ ा.५/७०३ 

(नेपालग )
खुला तथा 

आ.ज.
सुपरभाईजर, ािविधक, इले कल, 

इले कल, ५
37

५१
२०७६।७७ ा.५/८०३ 

(अ रया)
खुला तथा 
समावेशी

सुपरभाईजर, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ५

201

५२
२०७६।७७ ा.५/९०३ 

(सुखत)
खुला तथा 
समावेशी

सुपरभाईजर, ािविधक, इले कल, 
इले कल, ५

313

५३
२०७६।७७ ा.५/३०४ 

(हेटौडंा)
आ.ज. सुपरभाईजर, ािविधक, मेकािनकल, ५ 31

५४
२०७६।७७ ा.५/४०४ 

(काठमाडौ)ं
खुला तथा 

मधेसी
सुपरभाईजर, ािविधक, मेकािनकल, ५ 130

५५
२०७६।७७ ा.५/५०४ 

(पोखरा)
खुला तथा 

मिहला
सुपरभाईजर, ािविधक, मेकािनकल, ५ 140

५६
२०७६।७७ ा.५/४०५ 

(काठमाडौ)ं
खुला तथा 

मिहला
सुपरभाईजर, ािविधक, िसिभल, िसिभल, ५ 389

५७
२०७६।७७ ा.५/५०५ 

(पोखरा)
आ.ज. सुपरभाईजर, ािविधक, िसिभल, िसिभल, ५ 41

५८
२०७६।७७ ा.५/६०४ 

(बुटबल)
खुला सुपरभाईजर, ािविधक, िसिभल, िसिभल, ५ 72

२०७८ भदौ १० गते 
िदनको २:३० बजे 

(संयु  प )

२०७८ भदौ १३ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ १४ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ १३ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ १४ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ १३ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ १४ गते 
िदनको २:३० बजे

२०७८ भदौ १२ गते 
िदनको २:३० बजे

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।
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थम प ि तीय प
.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

िल खत परी ा िमित समय
उ.सं. परी ा के

५९
२०७६।७७ .५/१०१ 

(िवराटनगर)
खुला तथा 
समावेशी

िमटर रिड  सुपरभाईजर, शासन, 
शासन, शासन, ५

820

६०
२०७६।७७ .५/२०१ 

(जनकपुर)
खुला तथा 
समावेशी

िमटर रिड  सुपरभाईजर, शासन, 
शासन, शासन, ५

1854

६१
२०७६।७७ .५/३०१ 

(हेटौडंा)
आ.ज.

िमटर रिड  सुपरभाईजर, शासन, 
शासन, शासन, ५

78

६२
२०७६।७७ .५/४०१ 

(काठमाडौ)ं
दिलत

िमटर रिड  सुपरभाईजर, शासन, 
शासन, शासन, ५

65

६३
२०७६।७७ .५/५०१ 

(पोखरा)
खुला

िमटर रिड  सुपरभाईजर, शासन, 
शासन, शासन, ५

93

६४
२०७६।७७ .५/६०१ 

(बुटबल)
खुला तथा 
समावेशी

िमटर रिड  सुपरभाईजर, शासन, 
शासन, शासन, ५

1053

६५
२०७६।७७ .५/७०१ 

(नेपालग )
खुला तथा 

मिहला
िमटर रिड  सुपरभाईजर, शासन, 

शासन, शासन, ५
351

६६
२०७६।७७ .५/८०१ 

(अ रया)
खुला तथा 
समावेशी

िमटर रिड  सुपरभाईजर, शासन, 
शासन, शासन, ५

663

६७
२०७६।७७ .५/९०१ 

(सुखत)
खुला तथा 

मिहला
िमटर रिड  सुपरभाईजर, शासन, 

शासन, शासन, ५
134

६८
२०७६।७७ .५/१०२ 

(िवराटनगर)
खुला तथा 
समावेशी

लेखापाल, शासन, लेखा, ५ 284

६९
२०७६।७७ .५/२०२ 

(जनकपुर)
खुला तथा 
समावेशी

लेखापाल, शासन, लेखा, ५ 559

७०
२०७६।७७ .५/३०२ 

(हेटौडंा)
खुला लेखापाल, शासन, लेखा, ५ 189

७१
२०७६।७७ .५/४०२ 

(काठमाडौ)ं
खुला तथा 

मिहला
लेखापाल, शासन, लेखा, ५ 289

७२
२०७६।७७ .५/५०२ 

(पोखरा)
दिलत लेखापाल, शासन, लेखा, ५ 35

७३
२०७६।७७ .५/६०२ 

(बुटवल)
खुला तथा 

मिहला
लेखापाल, शासन, लेखा, ५ 464

७४
२०७६।७७ .५/७०२ 

(नेपालग )
आ.ज. लेखापाल, शासन, लेखा, ५ 55

७५
२०७६।७७ .५/८०२ 

(अ रया)
खुला तथा 

दिलत
लेखापाल, शासन, लेखा, ५ 177

७६
२०७६।७७ .५/९०२ 

(सुखत)
खुला तथा 

मिहला
लेखापाल, शासन, लेखा, ५ 97

२०७८ भदौ १५ गते 
िदनको २:३० बजे 

(संयु  प )

२०७८ भदौ १६ गते 
िदनको २:३० बजे

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

परी ा स ालन गन 
आयोगको कायालयले 
तोके बमोिजम ने ।

२०७८ भदौ १५ गते 
िदनको २:३० बजे

(संयु  प )

२०७८ भदौ १७ गते 
िदनको २:३० बजे
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थम प ि तीय प
.सं. िव ापन नं. िकिसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

िल खत परी ा िमित समय
उ.सं. परी ा के

.सं. परी ा संचालन गन कायालयह

१ धनकुटा कायालय

२ जले र कायालय

३ हेटौडंा कायालय

४ काठमाडौ ंकायालय

५ पोखरा कायालय

६ बुटवल कायालय

७ दा  कायालय

८ सुखत कायालय

९ महे नगर कायालय

ः 
१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१.   परी ा के मा वेश गनुअिघ उ ेदवारले  मा  लगाई आ नो योजनको लािग ािनटाइजर र खानेपानी समेत िलई आउनु पनछ।
२.   परी ाथ  परी ाको लािग तोिकएको समय भ ा १ घ ा अगावै परी ा के मा आइपु ु पनछ ।
३.   परी ाथ ह  परी ा के मा वेश गदा, बािहर िन ँ दा र शौचालय योग गनु पदा िभडभाड नग रकन २ (दुई) िमटरको दूरी कायम गरी 
४.   परी ाथ ह  समूहमा भेला ने, कुराकानी गन गनु ँदैन । 
६.   परी ामा खिटएका जनश ले िदएको िनदशनको पूण पालना गनु पनछ ।

परी ामा स त िनकायबाट जारी भएको वेश प  संगै आ नो नाग रकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै प रचयप  अिनवाय पमा िलई आउनु पनछ ।

आयोगबाट जारी भएको सं मणको िवशेष अव थामा परी ा (स ालन तथा व थापन)  स ी मापद , २०७७ को पालना गरी परी ा स ालन ग रनेछ ।

परी ाथ ह  सबैले नेपाल िवद्युत ािधकरणको वेभ साइटमा गई िव तीय मा मबाट कोिभड स ी यम् घोषणा फाराम अिनवाय पमा भनुपनछ ।

कोिभड - १९ सं िमत उ ेदवारह को लािग िवशेष परी ा के को व था ग रने भएकोले ा उ ेदवारह ले आफू सं िमत भएको जानकारी नेपाल िवद्युत ािधकरणमा 
अि म पमा गराउनु पनछ ।

परी ा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अ  इलो ोिन  िडभाइसह  लैजान िनषेध ग रएको छ ।

परी ा संचालन ने िदन अ ािशत िवदा पन गएमा पिन आयोगको पूव सूचना िवना िनधा रत परी ा काय म थिगत ने छैन ।

व ुगत ब उ र (Multiple Choice) को उ र ले दा अं ेजी ठुलो अ र (Capital Letter)मा  A, B, C, D ले खएको उ रलाई मा  मा ता िदइने छ ।

दरखा  फाराम ीकृत भएका उमेद् वारह को ीकृत नामावली िमित २०७८।०४।०४ गते सोमबार ािधकरणको वेभसाइट मा काशन ग रनेछ ।

आ रक ितयोिगतातफको वेशप  िवतरण िमित २०७८।०४।०५ गतेदे ख पदपूित िवभाग दरबारमाग काठमाडौबंाट ा  मापद  पालना गरी िवतरण ग रनेछ ।

खुला ितयोिगतातफका उमेद् वारह ले  ीकृत नामावली काशन भएप ात् career.nea.org.np मा आफुले दरखा  फाराम भदा योग गरेको User, Password योग गरी  
वेशप   ि  गन स ेछन् ।

कोिभड - १९ सं मणको समयमा सुरि त रहन परी ाथ ले ान िदनुपन थप िवषयह

तह ३, ४ र ५ का पदह को िल खत परी ा स ालन गन आयोगका कायालयह

े परी ा के

उ ेदवारले उ रपु कामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मा  योग गनुपनछ ।

वेश प  िवना कुनै पिन उ ेदवारवालाई परी ामा स िलत नगराइने ँदा वेशप  अिनवाय पमा साथमा िलई परी ा संचालन नुभ ा क ीमा १ घ ा अगावै परी ा 
भवनमा आइपु ुपनछ ।

अ रया

लोक सेवा आयोगको परी ा स ालन गन स त कायालयले तोके बमोिजम नेछ 
।

िवराटनगर

जनकपुर

हेटौडंा

काठमाडौं

पोखरा

बुटबल

नेपालग

सुखत
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