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परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १८/०७८-७९, ममम िः २०७९/०३/१२ 

 

 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाको वव. नं. १०००१-१०००७/०७८-७९(खलुा तथा समावेशी), एकीकृत 

तथा संयकु्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्रावववधक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लावग परीक्षा केन्द्र इलामबाट पवहलो 

चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षामा उविणा भएका उम्मेदवारहरुको वितीय चरणको परीक्षा पवूा वनधााररत परीक्षा 

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

प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा  सञ्चालन सम्वन्द्धी कायाक्रमिः 

क्र.

स.ं 
मवज्ञापन नं.,पद सेवा/समुह/उपसमुह मवषय पररक्षा ममम  र समय परीक्षा केन्द्र 

१. 

१०००१-

१०००७/०७८-

०७९ (खलुा तथा 

समावेशी) , 

नायव सबु्बा वा 

सो सरह 

संयकु्त र एकीकृत 

(सबै समहुको लावग) 

मि ीय पत्र 

समसामवयक अध्ययन र 

सावाजावनक सेवा 

व्यवस्थापन 

२०७९/०३/२५गते ववहान 

७:००बजे दवेख  

(२ घण्टा ३० वमनेट) 

श्री आदर्ा मा.मव. 

इलाम केन्द्र, इलाम 

२. 
प्रशासन/ 

सामान्द्य प्रशासन 

 ृ ीय पत्र 

सेवा समहु सम्बन्द्धी 

२०७९/०३/२६गते ववहान 

७:०० बजे दवेख  

(२ घण्टा ३० वमनेट) 

३. 
प्रशासन/ 

लेखा, लेखापरीक्षण 

२०७९/०३/२७ गते ववहान 

७:००बजे दवेख  

(२ घण्टा ३० वमनेट) 

४. 
प्रशासन/ 

राजस्व 

२०७९/०३/२८ गते ववहान 

७:००बजे दवेख  

(२ घण्टा ३० वमनेट) 

५. 

न्द्याय/ 

न्द्याय,काननु र सरकारी 

वकील 

२०७९/०३/२९ गते ववहान 

७:००बजे दवेख  

(२ घण्टा ३० वमनेट) 

रष्टव्य  १: 

1. परीक्षाथीले आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै 

पररचयपत्र अवनवाया रुपमा साथै वलई १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा उपवस्थत हुनपुने छ । 

2. परीक्षाथीलाई तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहके अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन ।  

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

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

5. परीक्षाथीले उिरपवुस्तका बुझाएर 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 पालन गनुापने छ ।  
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रष्टव्य २ :    

सकं्रमणको मवरे्ष अवस्थामा परीक्षा (सचंालन  था व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापदण्ड,२०७७ अनुसार परीक्षाथीले  पमर्लमा उल्लेमि  

मवषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अवघ उम्मेदवार स्वयम  ले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनवाया व्यवस्था गनुापने । 

 उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र वनस्कदा वभिभाि नगरीकन एक आपसमा कवम्तमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुापने । 

 परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदेशनको पणूा पालना गनुापने । 

 परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभिभाि नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा 

जानपुने। 

 परीक्षाथीहरु समहूमा भेला हुने, कुराकानी गन ेगनुा हुुँदैन । 

 परीक्षाथी आफू कोवभि-१९ को संक्रमणबाट संक्रवमत भए-नभएको स्वयम  ले आयोगको वेवसाइटमा रहकेो फाराम भरी अनलाइनबाट घोषणा गनुापने 

छ।  

 कोवभि-१९ बाट संक्रवमत परीक्षाथीहरुका लावग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा संक्रवमत परीक्षाथीले परीक्षा वमवतको एक वदन अगावै मोबाइल 

नम्बर ९८४२१४९९४४, ९८४२६४७४५८ मा सम्पका  गरी आफ्नो रोल नम्बर र नाम थर समेत वटपाउनपुने छ । 

 

 

 

 

 

( वदनेश साम्पाङ ग राई )  ( वदपक खि का ) 

          ना.स.ु   कायाालय प्रमखु 


