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नेपाल संघीय संसद सेवा तर्फ को कम्प्यटुर अपरेटर पदको ललखित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. २५/०७८-७९, लमलत २०7८/०६/०५ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौँ कायाफलयको ववज्ञापन नम्पबर १२०६३-१२०६७।०७७-७८(िुला, समावेशी), नेपाल संघीय संसद् 
सेवा, सूचना प्रववलि समूह, राजपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणी, कम्प्यटुर अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका 
उम्पमेदवारहरूको नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्पबन्द्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा 
परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्पबन्द्िी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो संशोिन सवहत) को पालना गने गराउने गरी लनम्पन लमलत र समयमा 
लनम्पनानसुारका परीक्षा भवनहरुमा ललखित परीक्षा सञ्चालन हनेु भएकोले सम्पबखन्द्ित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। 
काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइफ परीक्षामा सामेल गराइफने छैन। साथै 
तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्पमेदवारहरुलाई सखम्पमललत गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा 
शरुु हनुभुन्द्दा कखम्पतमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ुपनेछ।परीक्षाथीहरूले अलनवायफ रूपमा पालना गनुफपने ववषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल 
उल्लेि गररएको छ। 

परीक्षा कार्ाक्रम 

क्र.सौं. विज्ञापन नौं. सेिा, समूह शे्रणी,ी, प  
परीक्षा वमवि र 

समर् 
परीक्षा प्रणी,ाली अिवि 

१ 
१२०६३-१२०६७।२०७७-७८ 

(खुला, समावेशी) 

नेपाल संघीय संसद, 

सूचना प्रवववि 

रा.प.अनं. प्रथम, 

कम्प्युटर अपरेटर 

२०७८।०६।१९ गते 

विहान ७:३० िजे 

वसु्तगत 

िहुवैकल्पिक 

४५ 

वमनेट 
 

ललखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्पमेद् वारहरुको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

१ 310001 देखि 310200 सम्पम २०० जना श्री सूयोदय मा.वव., घटे्टकुलो, मैतीदेवी 

२ 310201 देखि 310400 सम्पम २०० जना श्री ग्यालेक्सी पखललक स्कुल(क), ज्ञानेश्वर 

३ 310401 देखि 310600 सम्पम २०० जना श्री ग्यालेक्सी पखललक स्कुल(ि), ज्ञानेश्वर 

४ 310601 देखि 310800 सम्पम २०० जना 
श्री दरवार हाइफ स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव.) 
(क), रानीपोिरी 

५ 310801 देखि 311000 सम्पम २०० जना 
श्री दरवार हाइफ स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव.) 
(ि), रानीपोिरी 

६ 

311001 देखि 311211 सम्पम र 
त्यसपलछ क्रमश: रोल नं. कायम 

भएका सबै  

२११ जना र त्यसपलछ 
क्रमश: रोल नं. कायम 

भएका सबै 

श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाफलय, 

अनामनगर 

रष्टव्य १M-   

1. आयोगको पूवफ सूचना ववना लनिाफररत कायफक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनेुछैन।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुफपनेछ। 

3. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र रािी दरिास्त स्वीकृत भएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइफ परीक्षामा सामेल गराइफने छैन। 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल र्ोन, क्याल्कुलेटर तथा अन्द्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लैजान लनषेि गररएको छ। 
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5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पलन उम्पमेदवारलाइफ परीक्षामा सखम्पमललत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अलनवायफ रूपमा साथमा ललइफ परीक्षा संचालन हनुभुन्द्दा कम्पतीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा 
भवनमा आइपगु्नपुनेछ। 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अलनवायफ रूपमा ललइफ आउनपुनेछ । 

रष्टव्य २M- कोलभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवायफ पालना गनुफपने थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गनुफ अखघ उम्पमेदवार स्वयंले कखम्पतमा माक्स, स्यालनटाइजर तथा आफ्नो लालग वपउने पानीको अलनवायफ व्यवस्था गनुफ पनेछ । 

2. उम्पमेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाफ र लनस्कदा लभडभाड नगरीकन एकआपसमा भौलतक दूरी कायम गनुफ पनेछ । 

3. परीक्षामा िवटएका जनशखिले ददएको लनदेशनको पूणफ पालना गनुफपनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाफ, बावहर लनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुफपदाफ लभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुफ हुुँदैन । 

6. सबै उम्पमेदवारहरूले आफ्नो स्वास््य अवस्थाको बारेमा आयोगको Web Site मा गइफ ववद्यतुीय माध्यमबाट कोलभड सम्पबन्द्िी स्वयम ्घोषणा र्ाराम अलनवायफ रूपमा 
भनुफ पनेछ। 

7. कोलभड-१९ बाट संक्रलमत परीक्षाथीहरूका लालग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा संक्रलमत परीक्षाथीले आरू् संक्रलमत भएको जानकारी कायाफलयको टेललर्ोन नं. 
०१-४७७१९८२ वा मोवाइफल नम्पबर 9841777670, ९८४१४३४५९१, ९८५८०४२२७१, 9851221140 मा सम्पपकफ  गरी अलरिमम जानकारी ददन ुपनेछ। 

 

 
 

....................... 
(उपेन्द्रबहादरु पनु) 
कम्प्यटुर अपरेटर 

.......................... 
(लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) 

शािा अलिकृत 

......................... 
(चन्द्रकान्द्त लनरौला) 

उपसखचव 
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