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परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ०७/०७८-७९, ममम िः २०७८/०६/०१ 

 

 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाको वव. न.ं १०१२९-१०१३४/०७७-७८ (खलुा तथा समावेशी), नेपाल 

वशक्षा, वशक्षा प्रशासन ,वनरीक्षण तर्ा को एकीकृत तथा संयकु्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी प्रामवमिक सहायक पदको लावग परीक्षा केन्द्र 

इलाम राखी Online बाट दरखास्त र्ाराम स्वीकृत गराएका सम्पणूा उम्मदेवारहरुको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा पवूा वनधााररत 

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

प्रकाशन गररएको छ । 

मलमि  परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. मवषय पूर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली परीक्षा ममम  र समय अवमि 

१. सेवा सम्बन्द्धी १०० वस्तगुत 
२०७८/०६/१६ 

ववहान ७:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा केन्द्र 

रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा भवन 

देमि सम्म 

10001 10210 २१० जना श्री महने्द्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस (क) केन्द्र, इलाम, (मतै्री भवन भईु तला) 

10211 10376 १६६ जना श्री महने्द्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस (ख) केन्द्र, इलाम, (मतै्री भवन बीच तला) 

10377 10516 १४० जना श्री महने्द्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस (ग) केन्द्र, इलाम, (मतै्री भवन मावथल्लो तला) 

10517 10760 २४४ जना श्री महने्द्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस (घ) केन्द्र, इलाम, (वशक्षा भवन) 

10761 10960 २०० जना श्री महने्द्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस (ङ) केन्द्र, इलाम, (कमशा भवन) 

10961 11206 २४६ जना श्री समता स्कुल केन्द्र, इलाम 

11207 11446 २४० जना श्री आदशा मा.वव. (क) केन्द्र, इलाम  

11447 11642 १९६ जना श्री आदशा मा.वव. (ख) केन्द्र, इलाम  

11643 बााँकी सबै जना श्री आदशा मा.वव. (ग) केन्द्र, इलाम 

 

 

रष्टव्य  १ 

1. परीक्षाथीले आफ्नो प्रवशेपत्रको साथमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको र्ोटो 

सवहतको कुनै एक सक्कलै पररचयपत्र अवनवाया रुपमा साथै वलई १ घण्टा अगाव ैपरीक्षा भवनमा उपवस्थत हुनपुने छ । 
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2. परीक्षाथीलाई तोवकएको परीक्षा केन्द्रबाहके अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन ।  

3. परीक्षा भवनमा मोबाइल,अन्द्य इलेक्रोवनक्स विभाइस र व्याग (झोला) वनषधे गरीएको छ ।  

4. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/िटपेन मातै्र प्रयोग गनुापने छ ।  

5. परीक्षाथीले उत्तरपवुस्तका बझुाएर मात्र बावहर जानपुने छ ।  

6. आयोगको पवूा सचूना ववना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुने छैन ।  

7. नेपाल सरकारबाट जारी भएको स्वास््य सम्बन्द्धी मापदण्ि अवनवाया रुपमा पालना गनुापने छ ।  

रष्टव्य २ 

संक्रमर्को मवशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन  था व्यवस्थापन) सम्बन्द्िी मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले 

 पमशलमा उल्लेमि  मवषयहरुको पूर्ा पालना गनुापनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गनुाअवघ उम्मदेवार स्वयम  ले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको 

अवनवाया व्यवस्था गनुापने । 

 उम्मदेवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा र वनस्कदा वभिभाि नगरीकन एक आपसमा कवम्तमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुा 

पने । 

 परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदशेनको पणूा पालना गनुा पने । 

 परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभिभाि नगररकन दरूी कायम गरी 

क्रमसंैग तोवकएको स्थानमा जानपुने । 

 परीक्षाथीहरु समहूमा भलेा हुने, कुराकानी गन ेगनुा हुाँदनै । 

 परीक्षाथी आफू कोमभड-१९ को संक्रमर्बाट संक्रमम  भए-नभएको स्वयम ्ले आयोगको वेवसाइटमा रहेको 

फाराम भरी अनलाइनबाट घोषर्ा गनुापने छ ।  

 कोमभड-१९ बाट संक्रमम  परीक्षाथीहरुका लामग मवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने ह ुँदा संक्रमम  परीक्षाथीले 

परीक्षा ममम को एक मदन अगावै मोबाइल नम्बर ९८४२२४३८३०, ९८४२६४७४५८ मा सम्पका  गरी अफ्नो 

द ाा नम्बर र नाम थर समे  मटपाउनुपने छ ।  

 

 

 

 

 

  (नमबन काकी)  (श्याम कुमार राई)     (कुल प्रसाद सापकोटा) 

 ना.सु. शािा अमिकृ  कायाालय प्रमुि 


