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नपेाल संघीय संसद तर्फ को कम्प्यटुर अपरेटर पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 

 

सूचना नं.  16/०७8-७9 , मममत २०७8/06/06 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाफलय, अनामनगरको ववज्ञापन नं. 12063-12067/2077-78 (खलुा तथा समावेशी) , 
रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राववमिक), नेपाल संघीय संसद सेवा, सूचना प्रववमि समूह, कम्प्यटुर अपरेटर पदको परीक्षा केन्द्र हेटौंडा राखी online 

बाट दरखास्त र्ाराम स्वीकृत भएका सम्पपूणफ उम्पमेदवारहरुको प्रमतयोमगतात्मक मलखखत परीक्षा पूवफ प्रकाखशत कायफक्रम अनसुार नेपाल 
सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्पबन्द्िी मापदण्ड पालना गने गराउने गरी देहाय बमोखिमको मममत, समय र स्थानमा मलखखत परीक्षा 
सञ्चालन हनुे भएकोले सम्पबखन्द्ित सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत 
भएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरुलाई परीक्षामा सामेल गराईने छैन ।साथै तोवकएको परक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा 
भवनहरुमा कुनै पमन उम्पमेदवारहरुलाई सखम्पममलत गराइने छैन । 

परीक्षा कायाक्रम 
क्र. 

सं. 
विज्ञापन नं. शे्रणी / पद सेिा/ समूह/ उपसमूह परीक्षा वमवि र समय 

समय 

अिवि 
परीक्षा प्रणाली 

१ 
12063-12067/2077-
78 (खलुा तथा समावेशी) 

रा.प.अनं.प्रथम 
/ कम्प्यटुर 
अपरेटर 

नेपाल संघीय संसद / 
सूचना प्रववमि 

2078/06/19 

ववहानको 7:30 बिे 
45 ममनेट 

बस्तगुत 
बहवैुकखपपक प्रश्न 

परीक्षा भवन 

क्र. सं. उमे्मदिारहरुको रोल नं. संख्या परीक्षा केन्द्र 

१ 410001 देखख 410218 सम्पम 218 श्री मसद्धाथफ मा.वव., नगरपामलका रोड, हेटौंडा 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हनु ेददन अप्रत्याखशत ववदा पनफ गएमा आयोगको पूवफ सूचना ववना मनिाफररत कायफक्रम अनसुारको परीक्षा स्थमगत हनुेछैन । 

ख) प्रवशे-पत्र ववना कुनै पमन उम्पमेदवारलाई परीक्षामा सखम्पममलत गराईने छैन । 

ग) परीक्षा शरुु हनु ुभन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईल तथा मबद्यमुतय सामाग्री मनषिे गररएको छ । 

ङ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुफपनेछ । 

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

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहभागी हनु आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाफलयवाट िारी भएको र्ोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई 
उपखस्थत हनुपुनेछ । 

रष्टव्य:- २ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)सम्पबन्द्िी मापदण्ड , २०७७ (संसोिन सवहत) अनसुार परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पणूफ पालना 
गनुफपनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रवशे गनुफ अखघ अमनवायफ रुपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्पमेदवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग स्यामनटाईिर तथा खानेपानीको व्यवस्था 
गनुफपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवशे गदाफ, शौचालय िाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दईु ममटरको दरुी कायम गनुफपनेछ । 

ग) परीक्षामा खवटएका िनशखिले ददएको मनदेशन पूणफ पालना गनुफ पनेछ । 

घ) उम्पमेदवारले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Website मा आफ्नो User Id मार्फ त कोमभड-19 सम्पबखन्द्ि स्वयं घोषणा भनुफ पनेछ । 

ङ) कोमभड-१९ संक्रममत उम्पमेदवारहरुको लामग मबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुँदा सँक्रममत परीक्षाथीहरु आरु् संक्रममत भएको िानकारी यस कायाफलयको 
र्ोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पपकफ  गरी वा इमेल hetauda@psc.gov.np तथा मनवदेनको माध्यमबाट सो को  
िानकारी यस कायाफलयलाई ददनहुनु सखुचत गररन्द्छ । 
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