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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ०५ /०७८-७९, ममम िः २०७८/०५/०४ 

 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाको दहेायअनसुारका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रावववधक) तर्ा का तपविलमा 

उल्लेवित पदहरुको इलाम परीक्षा केन्द्र रािी Online बाट दरिास्त र्ाराम स्वीकृत गराएका उम्मदेवारहरुको प्रवतयोवगतात्मक 

वलवित परीक्षा पवूा वनधााररत परीक्षा कायाक्रमानसुार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएको व्यहोरा सम्बवन्द्धत सबैको 

जानकारीका लावग यो सचूना प्रकावित गररएको छ । 

मलमि  परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. मवषय पूर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली अवमि 

१. सेवा सम्बन्द्धी १०० वस्तगुत ४५ वमनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. विज्ञापन नं. पद/सेिा/शे्रणी 
परीक्षा मिमि र 

सिय 
रोल नं. परीक्षा भिन 

1.  
१०१०८-

१०१०९/077-78 
;a–Ol~hlgo/, Ol~h=, l;len 

OlGh=, la=P08 cf= 

2078/05/16, 
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

2.  
१०११०-

१०११०/077-78 

;~rf/ ;xfos, OlGh=, 

On]S6«f]lgS; P08 

6]lnsDo'lgs]zg  

2078/05/1८,  

मिहान 7:30 िजे 
सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

3.  
१०१०१-

१०१०३/077-78 
;a–Ol~hlgo/, Ol~h., l;len 

OlGh=, hg/n 

2078/05/19,  
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

4.  
१०११२-

१०११३/077-78 
l;lgo/ d]sflgS;, Ol~h=, 

d]sflgsn OlGh=, lg=p=;= 

2078/05/21,  
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

5.  
१०११४-

१०११४/077-78 
l;lgo/ ck/]6/, Ol~h=, 

d]sflgsn OlGh=, lg=p=;= 

2078/05/22, 
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

6.  
१०१११-

10111/077-78 
l;lgo/ On]lS6«l;og, Ol~h=, 

d]sflgsn OlGh=, lg=p=;= 

2078/05/25,  
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

7.  
१०११९-

10119/077-78 
k|ljlws ;xfos, s[lif,  jfnL 

;+/If0f 

2078/05/26,  
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

8.  
१०११५-

10115/077-78 
;xfos lgl/Ifs, Ol~h=, 

d]6«f]nf]lh 

2078/05/27,  
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

9.  
१०११६-

१०११८/077-78 
;e]{Ifs, Ol~h=, ;e]{ 

2078/05/29,  
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

10.  
१०१२०-

10120/077-78 
k|ljlws ;xfos,  s[lif, vf=kf]= 

tyf u'=lg= 

2078/05/31,  
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 

11.  
१०१२१-

१०१२३/077-78 
/]~h/, jg, g]zgn kfs{;\ P08 

jfON8 nfOkm 

2078/06/01,  
मिहान 7:30 िजे सिै उम्िेदिार लोक सेिा आयोग इलाि 

कयाालय, इलािको परीक्षाहल 
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द्रष्टव्य  : 

 प्रविेपत्र ववना उम्मदेवारलाइा परीक्षामा सवम्मवलत गराइने छैन । प्रविेपत्रको प्रवतवलवप आवश्यक पने उम्मदेवारहरूले परीक्षा 

वमवत भन्द्दा एक वदन अगावि नै लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलाममा तोवकएको दस्तरु वतरी प्रविे पत्रको प्रवतवलवप 

अवनवाया रूपमा वलइसक्न ुपनेछ । 

 उत्तरपवुस्तकामा अवनवाया रूपमा कालो मसीको प्रयोग गनुा पनेछ । 

 परीक्षा भवनमा मोवाइल र्ोन, क्यालकुलेटर तथा अन्द्य इलेक्रोवनक्स विभाइस लैजान वनषेध गररएको छ । 

 परीक्षाथीले परीक्षा वदन आउँदा नागररकता वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको र्ोटो सवहतको सक्कलै पररचय पत्र अवनवाया 

रुपमा वलई आउनपुनेछ । 

 संक्रमर्को मवशेष अवस्थामा परीक्षा (संञ्चालन  था व्यवस्थापन) सम्वन्िी मापदण्ड,२०७७ अनसुार तपविलमा 

उल्लेवित ववषयको पणूा पालना गनुा पनेछ । 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रविे गनुा अगावि उम्मदेवार स्वयंले माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग िानेपानीको व्यवस्था गनुा 

पनेछ । 

2. उम्मदेवारहरूले परीक्षा समय भन्द्दा १ घण्टा अगाव ैपरीक्षा भवनमा उपवस्थत भइसक्नपुनेछ । 

3. उम्मदेवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रविे गदाा, वनस्कदा र िौचालयको प्रयोग गनुापदाा वभिभाि नगररकन दरूी कायम गरी 

क्रमसैँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ । 

4. परीक्षामा िवटएका जनिविले वदएको वनदिेन पणूा पालना गनुा पनेछ । 

5. कोवभि-19 बाट सङक्रवमत भई वनको नभएका उम्मदेवारहरुका लावग मवशेष परीक्षा केन्द्र लोक सेवा आयोग, इलाम 

कायाालय इलाममा तोवकएको हुदँा संक्रमम  परीक्षाथीले मोबाइलन नं. 9842647458, 9862832012 मा जानकारी 

गराउन ुभई तोवकएकै परीक्षा केन्द्रबाट मात्र परीक्षामा सहभावग भइवदनहुुन जानकारी गराइन्द्छ ।  

 

 
नमवन काकी                                                           श्याम कुमार राई                                                 कुलप्रसाद सापकोटा 

 नायव सबु्बा                                                           शािा अमिकृ                                                      कायाालय प्रमुि 


