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परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ५१/०७९-८०, ममम िः २०७९/११/१७ 
 

 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाको दहेाय बमोजिमको जव.नं., सेवा, समहू, उपसमहू, र पदहरुको परीक्षा केन्द्र इलाम राखी 

Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका सम्परू्ा उम्मेदवारहरुको प्रजतयोजगतात्मक जलजखत परीक्षा पवूा जनधााररत परीक्षा कायाक्रमानसुार जनम्न जमजत, 

समय र स्थानमा सञ्चालन हुन ेभएको व्यहोरा सम्बजन्द्धत सबैको िानकारीका लाजग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

मलमि  परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. जवज्ञापन नं. 
पद, सेवा, 

समहू/उपसमहू 
श्रेर्ी/तह जवषय परीक्षा जमजत र समय रोल न.ं परीक्षा केन्द्र 

१ 

१०१०९-

१०११०/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

सभेक्षक, इन्द्िी/सभे 
रा.प.अनं. 

प्रथम 

प्रथम -पत्र 
२०७९।११।२८ 

जवहानको ७:०० बिे (४५ जमनेट) 
सबै उम्मेदवारहरु 

(७ िना) 

 

 

 

 

 

 

श्री लोक सेवा 

आयोग इलाम 

कायाालय, इलाम 

जितीय-पत्र 
२०७९।११।२८ 

जबहान ८:१५ देजख (२ घण्टा १५ जमनेट) 

२ 

१०११७-

१०१२१/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

कम््यटुर अपरेटर, 

जवजवध 

रा.प.अनं. 

प्रथम 

प्रथम-पत्र 
२०७९।११।२९ जबहानको ७:०० देजख 

(४५ जमनेट) 
सबै उम्मेदवारहरु 

(१६९ िना) 
जितीय-पत्र 

२०७९।११।२९ 

जबहान ८:१५ देजख (२ घण्टा १५ जमनेट) 

३ 

१०१०१-१०१०७ 

/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

सब-इजन्द्िजनयर, इन्द्िी/ 

जसजभल/िनरल र 

सब-इजन्द्िजनयर, इन्द्िी/ 

जसजभल/ हाइवे 

रा.प.अनं. 

प्रथम 

प्रथम-पत्र 
२०७९।११।३० जबहानको ७:०० बिेदेजख 

(४५ जमनेट) 
सबै उम्मेदवारहरु 

(१०८िना) 
जितीय-पत्र 

२०७९।११।३० जबहानको८:१५ देजख    

(२ घण्टा १५ जमनेट) 

४ 
१०११५-

१०११६/०७८-७९ 

(खलुा) 

रेन्द्िर, वन/ ि. फ. र 

 रेन्द्िर, वन/ ने. पा. 

एण्ड वा.ला. 

रा.प.अनं. 

प्रथम 

प्रथम-पत्र २०७९।१२।०१ जबहान ७:०० बिे देजख 

(४५ जमनेट) 
सबै उम्मेदवारहरु 

(३२ िना) 
जितीय-पत्र 

२०७९।१२।०१ जबहान ८:१५ बिे देजख 

(२ घण्टा १५ जमनेट) 

५ 

१०११२-

१०११४/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

प्राजवजधक सहायक, 

कृषी खा. पो. तथा गु. 

जन. 

रा.प.अनं. 

प्रथम 

प्रथम-पत्र 
२०७९।१२।०२ जबहान ७:०० बिे देजख 

(४५ जमनेट) 
सबै उम्मेदवार 

(१ िना) जितीय-पत्र २०७९।१२।०२ जबहान ८:१५ बिे देजख 

(२ घण्टा १५ जमनेट) 

६ 

१०१२४-

१०१२८/०७८-७९ 

(खलुा तथा समावेशी) 

स्टाफ नसा, 

स्वास््य/िनरल 

नजसाङ 

पााँचौ तह 

प्रथम-पत्र 
२०७९।१२।०५ जबहान ७:०० बिे देजख 

(४५ जमनेट) 
सबै उम्मेदवारहरु 

(५० िना) 
जितीय-पत्र 

२०७९।१२।०५ जबहान ८:१५ बिे देजख 

(२ घण्टा ४५ जमनेट ) 

७ 

१०१२२-

१०१२३/०७८-७९ 

(आ.प्र तथा खलुा) 

हले्थ अजसस्टेन, 

स्वास््य/ह.ेइ. 
पााँचौ तह 

प्रथम-पत्र २०७९।१२।०६ जबहान ७:०० बिे देजख सबै उम्मेदवारहरु 

(१४ िना) जितीय-पत्र 
२०७९।१२।०६ जबहान ८:१५ बिे देजख 

(२ घण्टा ४५ जमनेट ) 

८ 
१०१२९/०७८-७९ 

खलुा 

फामेसी सहायक, 

स्वास््य फामेसी 
पााँचौ तह 

प्रथम-पत्र 
२०७९।१२।०७    जबहान ७:०० बिे देजख 

(४५ जमनेट) 
सबै उम्मेदवारहरु 

(५ िना) 

 

जितीय-पत्र 
२०७९।१२।०७ जबहान ८:१५ बिे देजख 

(२ घण्टा ४५ जमनेट) 

९ 
१०१११/०७८-७९ 

मधेशी 

प्रजवजधक सहायक, 

कृषी/ बाली जवकास 

 

रा.प.अनं. 

प्रथम 

प्रथम-पत्र 
२०७९।१२।०८ जबहान ७:०० बिे देजख 

(४५ जमनेट) सबै उम्मेदवारहरु 

(३ िना) जितीय-पत्र 
२०७९।१२।०८ जबहान ८:१५ बिे देजख 

(२ घण्टा ४५ जमनेट ) 
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रष्टव्य  १ 

1. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।  

2. परीक्षाथीले आफ्नो प्रवशेपत्रको साथमा नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो 

सजहतको कुनै एक सक्कलै पररचयपत्र अजनवाया रुपमा साथै जलई १ घण्टा अगाव ैपरीक्षा भवनमा उपजस्थत हुनपुने छ । 

3. परीक्षाथीलाई तोजकएको परीक्षा केन्द्र बाहके अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन ।  

4. परीक्षा भवनमा मोबाइल,अन्द्य इलेक्रोजनक्स जडभाइस र व्याग (झोला) जनषधे गरीएको छ ।  

5. परीक्षाथीले उत्तरपजुस्तका बझुाएर मात्र बाजहर िानपुने छ ।  

6. आयोगको पवूा सचूना जवना जनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थजगत हुने छैन ।  

रष्टव्य २ 

संक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन  था व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले 

 पमसलमा उल्लेमि  मवषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गनुाअजघ उम्मदेवार स्वयम  ले कजम्तमा माक्स, स्याजनटाइिर तथा आफ्नो लाजग खानेपानीको 

व्यवस्था गनुापने । 

 उम्मदेवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाा र जनस्कदा जभडभाड नगरीकन एक आपसमा भौजतक दरूी कायम गनुा पने । 

 परीक्षामा खजटएका िनशजिले जदएको जनदशेनको परू्ा पालना गनुा पने । 

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

परीक्षा ममम को एक मदन अगावै मोबाइल नम्बर ९८४२१४९९४४ मा सम्पका  गरी अफ्नो द ाा नम्बर र नाम 

थर समे  मटपाउनुपने छ ।  

 

 

 

 

 

(सनोज कुमार मवश्वास)  (मदनेश साम्पाङ्ग राई)     (मदपक िड्का) 

     कम््युटर अपरेटर ना.सु. कायाालय प्रमुि 


