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नपेाल टेललकमको जलुनयर टेक्क्नलसयन, टेक्क्नलसयन र ओभरलसयर पदको ललक्ित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना 
 

सूचना नं. १८२।०७८-७९, लमलत २०७९।०२।२९ 
 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालयले सञ्चालन गन  नपेाल टेललकम (नपेाल दूरसञ्चार कम्पनी लललमटेड)को लमलत २०७८।०८।०३ गते प्रकाक्शत 
तपलसलको ववज्ञापन नं., पद, सेवा, समूहको ललक्ित परीक्षाको परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट 
स्वीकृत संक्रमणको ववशषे अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोधन सवहत) को पालना गन  गराउने गरी सञ्चालन हनु े
भएकोले सम्बक्न्धत सबैको जानकारीको लालग यो संशोलधत सूचना प्रकाक्शत गररएको छ। तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन 
उम्मेदवारहरुलाई सक्म्मललत गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कक्म्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ु पन छ। परीक्षाथीहरूले अलनवाया 
रूपमा पालना गनुापन  ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ। 

 

तपसिल 
 

ललक्ित परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवन 

क्र.

िौं. 
सिज्ञापन नौं. 

पद, िेिा, िमूह, 

उपिमूह, तह 

परीक्षा समसत िमर् , अिसि र परीक्षा प्रणाली 
िौंख्या 

 

रोल नौं 

परीक्षा भिन 

प्रथम पत्र सितीर् पत्र देखि िम्म 

१. 
८३/२०७८/७९ 

(खुला,समावेशी) 

जुननयर टेक्ननसयन, 

प्रानवनिक, 

प्रानवनिक, ३ 

२०७९।०३।१२ गते  

निनको २:०० बजे 

वसु्तगत बहुवैकल्पिक 

र नवषयगत  

(२ घण्टा) 

२०७९।०३।१३ गते  

निनको २:०० बजे 

वसु्तगत बहुवैकल्पिक 

र नवषयगत 

 (२ घण्टा) 

२०० N-१ देक्ि N-२०० सम्म १.स्वप्नबावटका (एस.भी.) एकेडेमी (क), बदु्धनगर 

१५० N-२०१ देक्ि N-३५० सम्म २.स्वप्नबावटका (एस.भी.) एकेडेमी (ि), बदु्धनगर 

२५० N-३५१ देक्ि N-६०० सम्म ३.सगरमाथा मक्ल्टपल कलेज, लडल्लीबजार 
२०० N-६०१ देक्ि N-८०० सम्म ४. लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (क), अनामनगर 

१५९ N-८०१ देक्ि N-९५९ सम्म ५.लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (ि), अनामनगर 

२. ८१/२०७८/७९ 

(खुला,समावेशी) 

टेल्पक्ननसयन, 

प्रानवनिक, 

प्रानवनिक, ४ 

२०७९।०३।१४ गते  

नबहानको ७:३० बजे 

वसु्तगत बहुवैकल्पिक 

र नवषयगत  

(२ घण्टा) 

२०७९।०३।१५ गते  

नबहानको ७:३० बजे 

वसु्तगत बहुवैकल्पिक 

र नवषयगत 

 (२ घण्टा) 

२०० L-१ देक्ि L-२०० सम्म 1.प्रगलत क्शक्षा सदन, कुपण्डोल, लललतपरु 

२०० L-२०१ देक्ि L-४०० सम्म २.प्रोललविक मा.वव.(क), धमु्वराही 
२०० L-४०१ देक्ि L-६०० सम्म ३. प्रोललविक मा.वव.(ि), धमु्वराही 
१२८ L-६०१ देक्ि L-७२८ सम्म ४. स्वप्नबावटका (एस.भी.) एकेडेमी, बदु्धनगर 
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क्र.

िौं. 
सिज्ञापन नौं. 

पद, िेिा, िमूह, 

उपिमूह, तह 

परीक्षा समसत िमर् , अिसि र परीक्षा प्रणाली 
िौंख्या 

 

रोल नौं 

परीक्षा भिन 
प्रथम पत्र सितीर् पत्र देखि िम्म 

३. ७९/२०७८/७९ 

(खुला,समावेशी) 

ओभरनसयर, 

प्रानवनिक, 

प्रानवनिक, ननमााण 

तथा ममात, ५ 

२०७९।०३।१४ गते  

निनको २:०० बजे 

वसु्तगत बहुवैकल्पिक र 

नवषयगत  

(१ घण्टा ४५ नमनेट) 

२०७९।०३।१५ गते  

निनको २:०० बजे 

वसु्तगत 

बहुवैकल्पिक र 

नवषयगत  

(१ घण्टा ४५ नमनेट) 

२०० K-१ देक्ि K-२०० सम्म १.स्वप्नबावटका (एस.भी.) एकेडेमी (क), बदु्धनगर 

१५० K-२०१ देक्ि K-३५० सम्म २.स्वप्नबावटका (एस.भी.) एकेडेमी (ि), बदु्धनगर 

२०० K-३५१ देक्ि K-५५० सम्म ३.सगरमाथा मक्ल्टपल कलेज, लडल्लीबजार 

२०० K-५५१ देक्ि K-७५० सम्म ४.बानेश्वर बहमुिुी क्याम्पस (क), शाक्न्तनगर 

२०० K-७५१ देक्ि K-९५० सम्म ५.बानेश्वर बहमुिुी क्याम्पस (ि), शाक्न्तनगर 

२०० K-९५१ देक्ि K-११५० सम्म ६.मनमोहन मेमोररयल कलेज (क), सोह्रिटेु्ट 

२०० K-११५१ देक्ि K-१३५० सम्म ७.मनमोहन मेमोररयल कलेज (ि), सोह्रिटेु्ट 

२०० K-१३५१ देक्ि K-१५५० सम्म ८.लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (क), अनामनगर 

१७२ K-१५५१ देक्ि K-१७२२ सम्म ९.लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (ि), अनामनगर 

 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने निन अप्रत्यानशत नविा पना गएमा पनन आयोगको पूवा सूचना नवना ननिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थनगत हुने छैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । वसु्तगत उत्तरपुल्पस्तकामा नससाकलमको प्रयोग गना पाइने छैन ।   

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोननक नडभाइसहरु लैजान ननषेि गररएको छ। वसु्तगत परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग गना पाइने छैन ।  

4. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अङ  गे्रजी ी ठूलो अक्षर  Capital Letter) मा A, B, C, D लेल्पखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता निइनेछ ।  

5. प्रवेश पत्र नवना कुनै पनन उमे्मिवारलाइा  परीक्षामा सल्पम्मनलत नगराइने हुुँिा प्रवेशपत्र अननवाया रूपमा साथमा नलइा  परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा 

आइपुगु्नपनेछ । 
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6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अननवाया रूपमा नलइा  आउनुपनेछ। 

द्रष्टव्य २:- कोसभड-१९ िौंक्रमणबाट िुरसक्षत रहन परीक्षाथीले असनिार्ा पालना गनुापने थप सिषर्हरू: 

1. परीक्षा केद्रमामा प्रवेश गनुा अनघ उमे्मिवार वयंयौंले कल्पम्तमा मास, , यानाननटाइजर तथा आफ्नो लानग नपउने पानीको अननवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उमे्मिवारले परीक्षा केद्रमामा प्रवेश गिाा र ननस्किा नभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ नतक िूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खनटएका जनशल्पिले निएको ननिेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केद्रमामा प्रवेश गिाा, बानहर ननस्किा, श चालय प्रयोग गनुापिाा नभडभाड नगररकन िूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थानमा जानुपने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गना पाइने छैन । 

6. कोनभड-१९ बाट सौंक्रनमत परीक्षाथीहरूका लानग नवशेष केद्रमाको व्यवस्था गररने हुुँिा सौंक्रनमत परीक्षाथीले आफू सौंक्रनमत भएको जानकारी यस कायाालयको टेनलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा 

मोवाइाल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८४१४३४५९१, ९८४९४०९४०९  वा नेपाल टेनलकम (नेपाल िूरसञ्चार कम्पनी नलनमटेड)को मोवाईल नौं  ९८५११०५०२२ वा ४२१०४१५, ४२१०४१६, ४२१०४७३ 

मा सम्पका  गरी अनिम जानकारी निनु पनेछ। 

 

 
 
 

..................................... 

(रामप्रसाि प डेल) 

नायव सुब्बा 

........................................... 

(लक्ष्मीप्रसाि पराजुली) 

शाखा अनिकृत 

...................................... 

(चद्रमाकान्त ननर ला) 

उपसनचव 
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