
लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 

 

 
 

पषृ्ट  1 / 2 

 

०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ०४/०७९-८०, ममम िः २०७९/०५/०८ 

 

 यस कायाालयको परू्ा प्रकाशित शर्ज्ञापन अनुसार रा.प.अनं. शितीय श्रेणी (प्रामवमिक), शर्शिन्न सेर्ा, समहू, उपसमहूका 

पदहरुको इलाम परीक्षा केन्र राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्र्ीकृत िएका सम्पणूा उम्मदेर्ारहरुको प्रशतयोशितात्मक शलशखत 

परीक्षा परू्ा शनर्ााररत परीक्षा कायाक्रमानसुार शनम्न शमशत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बशन्र्त सबैको जानकारीका लाशि 

यो सचूना प्रकािन िररएको छ । 

मलमि  परीक्षा कायाक्रम 

क्र.स.ं मवज्ञापन नं. मकमसम 
पद, सेवा, 

समूह/उपसमूह/ ह 

मलमि  परीक्षा ममम  र समय 
रोल नं./परीक्षार्थी 

सखं्या  

(देिी -सम्म) 

परीक्षा केन्द्र 
प्रथम पत्र 

(४५ शमनेट) 

शितीय पत्र  

(२ घण्टा १५ 

शमनेट) 

१. 
10657-

10660/2078-79 

आं ररक, िुला, 

ममहला, मिेशी 

अशमन र्ा सो सरह, 

नेपाल इशञ्ज., सिे 

२०७९।०५।२२ 

िते शदनको 

२:०० बजे 

२०७९।०५।२२ 

िते शदनको 

३:१५ बजे 

10001-10200 
श्री महने्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, 

इलाम (क)-शिक्षा िर्न 

10201- सबै 
श्री महने्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, 

इलाम (ख)-कमिा िर्न 

२. 
10663-

10665/2078-79 

िुला, ममहला, 

अपाङ्ग 

सहायक कम््यटूर 

अपरेटर, 

नेपाल शर्शर्र् सेर्ा 

२०७९।०५।२३ 

िते शदनको 

२:०० बजे 

२०७९।०५।२३ 

िते शदनको 

३:१५ बजे 

10001-सबै 
श्री महने्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, 

इलाम  

३. 
10666-

10668/2078-79 

िुला, मिेशी, 

दमल  

अ.ह.ेब., 

नेपाल स्र्ास््य, हले्थ 

इन्स्पेक्सन 

२०७९।०५।२४ 

िते शदनको 

२:०० बजे 

२०७९।०५।२४ 

िते शदनको 

३:१५ बजे 

10001-10190 
श्री महने्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, 

इलाम (क)-शिक्षा िर्न 

10191-10350 
श्री महने्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, 

इलाम (ख)-कमिा िर्न 

10351- सबै 
श्री महने्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, 

इलाम (ि)-मैत्री िर्न 

४. 
10662-

10662/2078-79 
िुला 

हडे शफल्ड अशसष्टने्ट 

नेपाल र्न, र्ोटानी 

२०७९।०५।२८ 

िते शदनको 

२:०० बजे 

२०७९।०५।२८ 

िते शदनको 

३:१५ बजे 

10001-सबै 
श्री महने्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, 

इलाम  

५. 
10651-

10652/2078-79 
िुला, मिेशी 

मेकाशनक्स, 

नेपाल इशञ्ज., 

मेकाशनकल इशञ्ज. , 

शन.उ. स. 

२०७९।०५।२९ 

िते शदनको 

२:०० बजे 

२०७९।०५।२९ 

िते शदनको 

३:१५ बजे 

10001-सबै 
लोक सेर्ा आयोि इलाम कायाालय, 

इलाम 

६. 
10653-

10653/2078-79 
िुला 

अपरेटर,  

नेपाल इशञ्ज., 

मेकाशनकल इशञ्ज. , 

शन.उ. स. 

२०७९।०५।३० 

िते शदनको 

२:०० बजे 

२०७९।०५।३० 

िते शदनको 

३:१५ बजे 

10001-सबै 
लोक सेर्ा आयोि इलाम कायाालय, 

इलाम 

७. 
10655-

10656/2078-79 
िुला,ममहला 

शसशनयर शमस्त्री, नेपाल 

इशञ्ज., मेट्रोलोजी 

२०७९।०५।३१ 

िते शदनको 

२:०० बजे 

२०७९।०५।३१ 

िते शदनको 

३:१५ बजे 

10001-सबै 
लोक सेर्ा आयोि इलाम कायाालय, 

इलाम 

८. 
10654-

10654/2078-79 
ममहला 

इ्लेशक्ट्रशसयन, नेपाल 

इशञ्ज., मेकाशनकल 

इशञ्ज., शन. उ. स. 

२०७९।०६।०१ 

िते शदनको 

२:०० बजे 

२०७९।०६।०१ 

िते शदनको 

३:१५ बजे 

10001-सबै 
लोक सेर्ा आयोि इलाम कायाालय, 

इलाम 
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इलाम कायाालय 
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९. 
10661-

10661/2078-79 
ममहला 

ना . स. प्रा ,   नेपाल 

कृशि, र्ािर्ानी  

)हशटाकल्चर(  

२०७९।०६।०२ 

िते शदनको 

२:०० बजे 

२०७९।०६।०२ 

िते शदनको 

३:१५ बजे 

10001-सबै 
श्री महने्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, 

इलाम  

 

रष्टव्य  १ 

1. परीक्षाथीले आफ्नो प्रर्िेपत्रको साथमा नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्र र्ा सरकारी कायाालयबाट जारी िएको फोटो 

सशहतको कुनै एक सक्कलै पररचयपत्र अशनर्ाया रुपमा साथै शलई १ घण्टा अिार् ैपरीक्षा िर्नमा उपशस्थत हुनपुने छ । 

2. परीक्षाथीलाई तोशकएको परीक्षा केन्रबाहके अन्य परीक्षा केन्रमा सहिािी िराइने छैन ।  

3. परीक्षा िर्नमा मोबाइल,अन्य इलेक्ट्रोशनक्स शडिाइस र व्याि (झोला) शनिरे् िरीएको छ ।  

4. परीक्षामा कालो मसी िएको कलम/डटपेन मातै्र प्रयोि िनुापने छ ।  

5. परीक्षाथीले उत्तरपशुस्तका बझुाएर मात्र बाशहर जानपुने छ ।  

6. आयोिको परू्ा सचूना शर्ना शनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थशित हुने छैन ।  

7. नेपाल सरकारबाट जारी िएको स्र्ास््य सम्बन्र्ी मापदण्ड अशनर्ाया रुपमा पालना िनुापने छ ।  

रष्टव्य २ 

संक्रमणको मवशेष अवस्र्थामा परीक्षा (संचालन  र्था व्यवस्र्थापन) सम्बन्द्िी मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षार्थीले 

 पमशलमा उल्लेमि  मवषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 

 परीक्षा केन्रमा प्रर्िे िनुाअशघ उम्मदेर्ार स्र्यम ्ले कशम्तमा माक्स, स्याशनटाइजर तथा आफ्नो लाशि खानपेानीको अशनर्ाया 

व्यर्स्था िनुापने । 

 परीक्षामा खशटएका जनिशिले शदएको शनदिेनको पणूा पालना िनुा पने । 

 परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रर्िे िदाा, बाशहर शनस्कदा, िौचालय प्रयोि िनुापदाा शिडिाड निररकन दरूी कायम िरी क्रमसंैि 

तोशकएको स्थानमा जानपुने । 

 परीक्षाथीहरु समहूमा िलेा हुने, कुराकानी िन ेिनुा हुुँदनै । 

 परीक्षार्थी आफू कोमिड-१९ को संक्रमणबाट संक्रमम  िए-निएको स्वयम ्ले आयोगको वेवसाइटमा रहेको 

फाराम िरी अनलाइनबाट घोषणा गनुापने छ ।  

 कोमिड-१९ बाट संक्रमम  परीक्षार्थीहरुका लामग मवशेष केन्द्रको व्यवस्र्था गररने ह ुँदा संक्रमम  परीक्षार्थीले परीक्षा 

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

मटपाउनुपने छ ।  

 

 

 

 

  (सनोज कुमार मवश् वास) (मदनेश साम्पाङ राई)      (मदपक िड्का) 

       कम््यूटर अपरेटर ना.सु. कायाालय प्रमुि 


