
लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 

 

 
 

०२७-५२००६२, फ्याक्स नं. ०२७-५२१७५५ email: mechi@psc.gov.np 

 

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ६१/०७५-७६, ममम िः २०७५/११/०९ 

 

 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाको वव. नं. १०००२-१०००७/०७५-७६ (खलुा तथा समावशेी), एवककृत 

तथा संयकु्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्रावववधक) नायव सबु्बा वा सो सरह पदको लावग परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online 

बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पणूा उम्मदेवारहरुको प्रथम चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा पवूा वनधााररत 

परीक्षा कायाक्रमानसुार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएको ब्यहोरा सम्बवधधत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना 

प्रकाशन गररएको छ । 

मलमख  परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. मवषय पूणााङ्क परीक्षा प्रणाली परीक्षा ममम  र समय अवमि 

१. 
सामाधय ज्ञान र सामाधय बौविक 

परीक्षण 
१०० वस्तगुत 

२०७५/११/२५ 

वदनको ११:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा केन्द्र 

रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा भवन 

देमख सम्म 

३०२१० ३०५३४ १८० जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (क) - मतै्री भवन वसरान तला 

३०५३५ ३०७१३ १८० जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (ख) - मतै्री भवन बीच तला 

३०७१४ ३१०५४ १८० जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (ग) - मतै्री भवन भइुा ँ तला 

३१०५५ ३१७१७ १८० जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (घ) - वशक्षा हल 

३१७१८ ३३९४६ १७४ जना श्री महधेर रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (ङ)- कमशा भवन 

 

रष्टव्य   

 प्रवशेपत्र ववना उम्मदेवारलाइा परीक्षामा सवम्मवलत नगराइाने भएकोले अवनवाया रूपमा प्रवेशपत्र वलइा आउनपुनेछ । 

 परीक्षामा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लावग उम्मदेवारहरूले परीक्षा समय भधदा १ घण्टा अगाव ैपरीक्षा भवनमा उपवस्थत 

भइसक्नपुनेछ । 

 उत्तरपवुस्तकामा अवनवाया रूपमा कालो मसीको प्रयोग गनुा पनेछ । 

 परीक्षा भवनमा मोवाइल फोन र क्यालकुलेटर प्रयोग गना वनषेध गररएको छ । 

 प्रवशेपत्रको प्रवतवलवप आवश्यक पने उम्मदेवारहरूले परीक्षा वमवत भधदा एक वदन अगाडी नै लोक सेवा आयोग, इलाम 

कायाालय, इलाममा तोवकएको दस्तरु वतरी प्रवशे पत्रको प्रवतवलवप अवनवाया रूपमा वलइसक्न ुपनेछ । 

 

 
 होमनाथ मनरौला जनादान कटे्टल नारायणप्रसाद कोइराला 

 ना.सु. शाखा अमिकृ  मनदेशक 


