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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १/०७६-७७, ममम िः २०७६/०४/०५ 

 

 लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलामले सञ्चालन गने स्थानीय तहको वव. नं. १०६५८/०७५-७६, नेपाल विक्षा 

सेवा, विक्षा प्रिासन समूह, पााँचौ तह, प्रामवमिक सहायक (प्रा.स.) पदको लावग Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत 

गराएका समू्पर्ा उमे्मदवारहरुको प्रथम चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षा पूवा वनर्ााररत परीक्षा कायाक्रमानुसार 

वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएको ब्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकािन गररएको 

छ । 

मिखि  परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. मवषय पूणायङ्क परीक्षा प्रणािी परीक्षा ममम  र समय अवमि 

१. सेवा सम्बिी १०० 
वसु्तगत 

बहुबैकखिक प्रश्न 

२०७६/०४/१८ 

वबहानको ८:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा केन्द्र 

मस . 

नं.  

रोि नं . उमे्मदवार 

संख्या 

परीक्षा केन्द्र  

(इिाम सदरमुकामका मवमभन्न शैमक्षक संस्थाहरू ) देखि सम्म 

1 10001 10190 190 श्री आदिा मा .वव.  क -  केन्द्र 

2 10191 10360 170 श्री आदिा मा .वव.   -ख केन्द्र 

3 10361 10558 198 श्री आदिा मा .वव.  - ग केन्द्र 

4 10559 10748 190 श्री आदिा मा .वव.  - घ केन्द्र 

5 10749 10928 180 श्री महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम -क केन्द्र 

6 10929 11108 180 श्री महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम- ख केन्द्र 

7 11109 11288 180 श्री महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम - ग केन्द्र 

8 11289 11482 194 श्री महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम- घ केन्द्र 

9 11483 11714 232 श्री महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम - ङ केन्द्र 

10 11715 11944 2३0 श्री इलाम उच्च मा.वव., (फाउणे्डसन) - क केन्द्र 

11 11945 12166 222 श्री इलाम उच्च मा.वव., (फाउणे्डसन) - ख केन्द्र 
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मस . 

नं.  

रोि नं . उमे्मदवार 

संख्या 

परीक्षा केन्द्र  

(इिाम सदरमुकामका मवमभन्न शैमक्षक संस्थाहरू ) देखि सम्म 

12 12167 12348 182 श्री हेररटेज नेिनल एकेडेमी - क केन्द्र 

13 12349 देखख बााँकी समू्पर्ा उमे्मदवारहरू श्री हेररटेज नेिनल एकेडेमी- ख केन्द्र 

 

द्रष्टव्य   

 प्रवेिपत्र ववना उमे्मदवारलाइा  परीक्षामा सखम्मवलत नगराइाने भएकोले अवनवाया रूपमा प्रवेिपत्र वलइा आउनुपनेछ । 

 परीक्षामा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लावग उमे्मदवारहरूले परीक्षा समय भन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा 

उपखस्थत भइसकु्नपनेछ । 

 उत्तरपुखस्तकामा अवनवाया रूपमा कािो मसीको प्रयोग गनुा पनेछ । 

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

 प्रवेिपत्रको प्रवतवलवप आवश्यक पने उमे्मदवारहरूले परीक्षा वमवत भन्दा एक वदन अगाडी नै लोक सेवा आयोग, 

इलाम कायाालय, इलाममा तोवकएको दसु्तर वतरी प्रवेि पत्रको प्रवतवलवप अवनवाया रूपमा वलइसकु्न पनेछ । 

 

 

  होमनाथ मनरौिा  हरर प्रसाद पौडेि नारायण प्रसाद कोइरािा 

 ना.सु. शािा अमिकृ  उप-समचव 


