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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. २५/०७९-८०, ममम िः २०७९/०८/०७ 

 

 यस कायाालयको वि. नं. १०६०३-१०६०७/०७७-७८ (खलुा/समािशेी) एकीकृत परीक्षा अन्तर्ात परीक्षा केन्र इलामबाट 

प्रथम चरणको वलवखत परीक्षामा उविणा भएका उम्मदेिारहरुको वितीय चरणको वलवखत परीक्षा तथा वि. नं. १०६०२/०७७-७८ 

(आन्तररक प्रवतयोवर्ता) न्याय, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेिाको संयकु्त रा.प.अनं. वितीय श्रेणी (अप्राविविक) खररदार िा सो सरह 

पदको प्रथम चरणको वलवखत परीक्षा कायाक्रम वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने र्री तोवकएको व्यहोरा सम्बवन्ित सबैको 

जानकारीको लावर् यो सचूना प्रकाशन र्ररएको छ ।  परीक्षाथीहरुले अवनिाया रुपमा पालना र्नुापने विषयहरु रष्टव्य १ र २ मा तल 

उल्लेख र्ररएको छ ।  

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम 

क्र.सं. मवज्ञापन नं. सेवा/समूह मवषय परीक्षा ममम  र समय परीक्षा केन्र 

१ 

१०६०३-

१०६०७/०७७-

७८ (खलुा तथा 

समािशेी) 

 

संयकु्त तथा 

एकीकृत परीक्षा 

प्रणाली 

मि ीय पत्र 

कायाालय व्यिस्थापन 

(Office Management) 

२०७९/०८/२३ र्ते 

वदनको २:०० बज े 

(२ घण्टा ३० वमनेट) 

श्री आदर्ा मा.मव., 

इलाम 

केन्र 'क' 

(रोल न.ं १०००७ दवेख 

१०७५४ सम्म) 

केन्र 'ख' 

(रोल नं. १०७५५ दवेख 

११५६६ सम्म) 

केन्र 'ग' 

(रोल नं. ११५७५ दवेख 

बााँकी सबै) 

 ृ ीय पत्र 

काया ज्ञान सम्बन्िी 

(Job Knowledge 

related subject) 

२०७९/०८/२४ र्ते 

वदनको २:०० बज े 

(२ घण्टा ३० वमनेट) 

२ 
१०६०२/०७७-

७८ (आन्तररक 

प्रवतयोवर्ता) 

न्याय, प्रशासन र 

लेखापरीक्षण 

सेिाको संयकु्त 

प्रथम पत्र 

सामान्य ज्ञान  

२०७९।०८।२५ 

वदनको २:०० बज े 

(४५ वमनेट) श्री आदर्ा मा.मव., 

इलाम 

 (सबै परीक्षाथीहरु) मि ीय पत्र 

 सेिा सम्बवन्ित 

काया-ज्ञान 

२०७९।०८।२६ 

वदनको २:०० बज े 

(२ घण्टा ३० वमनेट) 
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रष्टव्य  १ 

1. परीक्षाथीले आफ्नो प्रिशेपत्रको साथमा नेपाली नार्ररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो 

सवहतको कुनै एक सक्कलै पररचयपत्र अवनिाया रुपमा साथै वलई १ घण्टा अर्ाि ैपरीक्षा भिनमा उपवस्थत हुनपुने छ । 

2. परीक्षाथीलाई तोवकएको परीक्षा केन्रबाहके अन्य परीक्षा केन्रमा सहभार्ी र्राइने छैन ।  

3. परीक्षा भिनमा मोबाइल,अन्य इलेक्रोवनक्स विभाइस र व्यार् (झोला) वनषिे र्रीएको छ ।  

4. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/िटपेन मातै्र प्रयोर् र्नुापने छ ।  

5. िस्तरु्त बहुिकैवल्पक प्रश्नको उिर लेख्दा अगं्रेजी क्यावपटल लेटर (A,B,C िा D) लेखीएको उिरलाई मात्र मान्यता 

वदइने छ ।  

6. िस्तरु्त बहुिकैवल्पक प्रश्नमा क्याल्कुलेटरको प्रयोर् र्ना पाइने छैन ।  

7. परीक्षाथीले उिरपवुस्तका बझुाएर मात्र बावहर जानपुने छ ।  

8. आयोर्को पिूा सचूना विना वनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवर्त हुने छैन ।  

9. नेपाल सरकारबाट जारी भएको स्िास््य सम्बन्िी मापदण्ि अवनिाया रुपमा पालन र्नुापने छ ।  

रष्टव्य २ 

संक्रमणको मवरे्ष अवस्थामा परीक्षा (संचालन  था व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले 

 पमसलमा उल्लेमख  मवषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 

 परीक्षा केन्रमा प्रिशे र्नुाअवघ उम्मदेिार स्ियम  ले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावर् खानेपानीको अवनिाया 

व्यिस्था र्नुापने । 

 उम्मदेिारले परीक्षा केन्रमा प्रिेश र्दाा र वनस्कदा वभिभाि नर्रीकन एक आपसमा कवम्तमा दईु वमटरको दरूी कायम र्नुा पने 

। 

 परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदशेनको पणूा पालना र्नुा पने । 

 परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रिशे र्दाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोर् र्नुापदाा वभिभाि नर्ररकन दरूी कायम र्री क्रमैसंर् 

तोवकएको स्थानमा जानपुन े। 

 परीक्षाथीहरु समहूमा भलेा हुने, कुराकानी र्न ेर्नुा हुाँदनै । 

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

फाराम भरी अनलाइनबाट घोषणा गनुापने छ ।  

 कोमभड-१९ बाट संक्रमम  परीक्षाथीहरुका लामग मवरे्ष केन्रको व्यवस्था गररने ह ुँदा संक्रमम  परीक्षाथीले परीक्षा 

ममम को एक मदन अगावै मोबाइल नम्बर  ९८४२६४७४५८ मा सम्पका  गरी अफ्नो द ाा नम्बर र नाम थर समे  

मटपाउनुपने छ ।  

 

 

 

 

 

  

(मदनेर् साम्पाङ राई) (नारायण प्रसाद भट्टराई)      (मदपक खड का) 

        ना.सु. र्ाखा अमधकृ  कायाालय प्रमुख 

 


