
  

लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 
 

स्थानीय तहको ववववध सेवा, पााँचौं तह, कम्प्यटुर अपरेटर पदको ललखखत परीक्षाको परीक्षा 
भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ४/०७६-७७, लमलत २०7६/४/७ 

 

यस कायाालयको ववज्ञापन नम्पबर १२००७/०७5-७6 (खलुा), ववववध सेवा, पााँचौं तह, कम्प्यटुर अपरेटर पदमा काठमाडौं 
परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्पमेदवारहरुको लनम्पन लमलत र समयमा लनम्पनानसुारका परीक्षा भवनहरुमा 
प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षा सञ्चालन हनेु भएकोले सम्पबखन्द्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । 
तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्पमेदवारहरुलाई सखम्पमललत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा 
भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्द्दा कम्पतीमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुाहनु अनरुोध छ । प्रवेश-पत्र 
ववना परीक्षामा सखम्पमललत नगराइने हुाँदा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी सोको वप्रन्द्ट समेत अलनवाया रुपमा आफूसाथ ललई जानहुोला । 
परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल तथा अन्य इलेक्ट्र ोननक निभाइसहरु लैजान ननषेध गररएको व्यहोरा समेत सूनित गररएको छ ।  

 

नलखित परीक्षा कार्यक्रम 

विषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा विवि र सिय अिवि 

सेवा सम्बन्धी वसु्तगत वहुवैकखिक प्रश् न २०७६/४/२० गते सोमबार नवहान ८.०० बजे ४५ नमनेट 

 

उमे्मदवारहरुको रोल नम्बर र परीक्षा केन्द्र 

क्र.सं. रोल नम्पवर देखख सम्पम उम्पमेदवार संख्या परीक्षा भवन 

1 310001 देखख 310200 सम्पम 200 जना नन्द्दी मा.वव., नक्साल (क) 

2 310201 देखख 310400 सम्पम 200 जना नन्द्दी मा.वव., नक्साल (ख) 

3 310401 देखख 310600 सम्पम 200 जना महेन्द्र भवन मा.वव., सानो गौचरन (क) 

4 310601 देखख 310800 सम्पम 200 जना महेन्द्र भवन मा.वव., सानो गौचरन (ख) 

5 310801 देखख 311000 सम्पम 200 जना एस.इ.ए. इखिलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (क) 

6 311001 देखख 311200 सम्पम 200 जना एस.इ.ए. इखिलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (ख) 

7 311201 देखख 311400 सम्पम 200 जना वप.इ.ए. एसोलसएसन जेलसस भवन, थापाथली 

8 
311401 देखख 311480 सम्पम र 

बााँकी सबै 
80 जना र बााँकी सबै भीमसेनगोला मा.वव., नयााँ बानेश् वर 

 

रष्टव्यः-  

१. आयोगको पूवा सूचना ववना लनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनुेछैन।  
२. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

३. अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्पमेदवारहरुलाई मालथ उल्लेखखत परीक्षा केन्द्रमा सखम्पमललत गराईने छैन । 
 

 

 
 

 .................... ........................ 
 (जयराम नेपाल) (चन्द्रकान्द्त लनरौला) 
 शाखा अलधकृत उपसखचव 

 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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