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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. १४/०७७-७८, ममम िः २०७७/११/१४
लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलामको वव. न.ं १०६०३-१०६०७/०७६-७७ (खल
ु ा तथा समावेशी), सयं क्त
ु र
एवककृ त, रा.प. अनं. वितीय श्रेणी (अप्राववविक) खररदार वा सो सरह पदको लावग परीक्षा के न्द्र इलाम राखी Online बाट
दरखास्त फाराम स्वीकृ त गराएका सम्पणू ा उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा पवू ा वनिााररत परीक्षा
कायाक्रमानसु ार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएको ब्यहोरा सम्बवधित सबैको जानकारीका लावग यो सचू ना प्रकाशन
गररएको छ ।
मलमख परीक्षा कायाक्रम
क्र.सं.
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१०००१
१०१३७
१०२८७
१०४३७
१०६१५
१०७६५
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उम्मेदवार
सख्
सम्म
ं या
१०१३६ १३६ जना
१०२८६ १५० जना
१०४३६ १५० जना
१०६१४ १७८ जना
१०७६४ १५० जना
१०९१५ १५० जना
१११२५ २१० जना
बाँकी सबै

परीक्षा भवन
श्री आदशा माध्यवमक ववद्यालय, इलाम (के धर-क)
श्री आदशा माध्यवमक ववद्यालय, इलाम (के धर-ख)
श्री आदशा माध्यवमक ववद्यालय, इलाम (के धर-ग)
श्री आदशा माध्यवमक ववद्यालय, इलाम (के धर-घ)
श्री महेधर रत्न बहुमख
ु ी क्याम्पस, इलाम (के धर-क) - मैत्री भवन वसरान तला
श्री महेधर रत्न बहुमख
ु ी क्याम्पस, इलाम (के धर-ख) - मैत्री भवन बीच तला
श्री महेधर रत्न बहुमख
ँ
ु ी क्याम्पस, इलाम (के धर-ग) - मैत्री भवन भइु ा तला
श्री महेधर रत्न बहुमख
ु ी क्याम्पस, इलाम (के धर-घ) - वशक्षा भवन

रष्टव्य
 प्रवेशपत्र ववना उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सवम्मवलत नगराइाने भएकोले अवनवाया रूपमा प्रवेशपत्र वलइा आउनपु नेछ ।
 उम्मेदवारहरूले परीक्षा समय भधदा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा उपवस्थत भइसक्नपु नेछ ।
 उत्तरपवु स्तकामा अवनवाया रूपमा कालो मसीको प्रयोग गनाु पनेछ ।
 परीक्षा भवनमा मोवाइल फोन, क्यालकुलेटर लगायतका अधय सामाग्री प्रयोग गना वनषेि गररएको छ ।
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 परीक्षामा आउँदा नेपाली नागररक ाको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो समि को कुनै एक
सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपमथथ िुनपु नेछ ।
 प्रवेशपत्रको प्रवतवलपी आवश्यक पने उम्मेदवारहरूले परीक्षा वमवत भधदा एक वदन अगावि नै लोक सेवा आयोग, इलाम
कायाालय, इलाममा तोवकएको दस्तरु वतरी प्रवेश पत्रको प्रवतवलपी अवनवाया रूपमा वलइसक्नु पनेछ ।
 सक्र
ु ार परीक्षाथीले
ं मणको मवशेष अवथथामा परीक्षा (सच
ं ालन था व्यवथथापन) सम्बन्द्िी मापदण्ड, २०७७ अनस
पमसलमा उल्लेमख मवषयिरुको पूणा पालना गनापु नेछ ।
(१) परीक्षा के धरमा प्रवेश गनाअ
ु वघ उम्मेदवार स्वयमले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनवाया
व्यवस्था गनापु ने ।
(२) उम्मेदवारले परीक्षा के धरमा प्रवेश गदाा र वनस्कदा वभिभाि नगरीकन एक आपसमा कवम्तमा दईु वमटरको दरू ी कायम गनाु
पने ।
(३) परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदेशनको पणू ा पालना गनाु पने ।
(४) परीक्षाथीहरु परीक्षा के धरमा प्रवेश गदाा, बावहर वनस्कँ दा, शौचालय प्रयोग गनापु दाा वभिभाि नगररकन दरू ी कायम गरी
क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपु ने ।
(५) परीक्षाथीहरु समहू मा भेला हुने, कुराकानी गने गनाु हुदँ नै ।

नमबन काकी
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श्याम कुमार राई
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