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 परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना  

सूचना नं. १४/०७९-८०, ममम िः २०७९/०५/२६ 

 

 लोक सेवा आयोग, इलाम कायाालय, इलामको वव. नं. १०६०३-१०६०७/०७७-७८ (खलुा तथा समावेशी), संयकु्त तथा 

एवककृत, रा.प. अनं. वितीय श्रेणी (अप्राववविक) खररदार वा सो सरह पदको लावग परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online बाट 

दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका सम्पणूा उम्मदेवारहरुको प्रथम चरणको प्रवतयोवगतात्मक वलवखत परीक्षा पवूा वनिााररत परीक्षा 

कायाक्रमानसुार वनम्न वमवत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुन ेभएको ब्यहोरा सम्बवधित सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन 

गररएको छ । उक्त परीक्षा आ.व. ०७७/०७८ को ववज्ञापनको भएकोले परीक्षा भवन एकीन गरी प्रवशे पत्र समते सोही आ.व. को वलई 

परीक्षा वदन जान ु होला । साथै सहयोगी लेखक आवश् यक पन  उम्मेमेद  वारहरुले सहयोगी लेखक माग गनना पन  कारण र 

प्रमाणसमह का कागजा हरु संलग्न राखी लोक सेवा आयोग मनयमावली, २०७९ को मनयम ६८(१) बमोमजम परीक्षा सनरु 

हुने ममम  भन्द्दा १० (दश) मदन अगावै यस कायाालयमा मनवेदन मदनन पन छ । परीक्षाथीहरुले अवनवाया रुपमा पालना गनुापने 

ववषयहरु द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ ।   

मलमख  परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. मवषय पूणााङ क परीक्षा प्रणाली परीक्षा ममम  र समय अवमि 

१. 

सामाधय ज्ञान तथा आिारभतू 

कायाालय सीप परीक्षण 

(General Knowledge & 

Basic Office Skills Test) 

१०० 
वस्तगुतः 

बहुवकैवल्पक प्रश्न 

२०७९/०६/०८ 

वबहान ११:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा केन्द्र 

 

क्र.सं. 

रोल नं. उम्मेमेदवार 

संख्या 
परीक्षा भवन 

देमख सम्मेम 

1  10001 10200 २०० जना श्री आदशा माध्यवमक ववद्यालय, इलाम (केधद्र-क) 

2  10201 10405 २०५ जना श्री आदशा माध्यवमक ववद्यालय, इलाम (केधद्र-ख) 

3  10406 10605 २०० जना श्री आदशा माध्यवमक ववद्यालय, इलाम (केधद्र-ग) 

4  10606 10810 २०५ जना श्री आदशा माध्यवमक ववद्यालय, इलाम (केधद्र-घ) 

5  10811 11020 २१० जना श्री समता स्कुल, माला पथ, इलाम केधद्र 

6  11021 11220 २०० जना श्री इलाम एजकेुसन फाउधडेसन, इलाम (केधद्र-क) 

7  11221 11392 १७२ जना श्री इलाम एजकेुसन फाउधडेसन, इलाम (केधद्र-ख) 

8  11393  11518 १२६ जना श्री महधेद्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (केधद्र-क) - मैत्री भवन वसरान तला 

9  11519 11728 २१० जना श्री महधेद्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (केधद्र-ख) - मतै्री भवन बीच तला 

10  11729 11938 २१० जना श्री महधेद्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (केधद्र-ग) - मतै्री भवन भइुा ँ तला 

11  11939 12130 १९२ जना श्री महधेद्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (केधद्र-घ) - कमशा भवन 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 

 

 
 

पषृ्ट  2 / 2 

 

०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

12  12131 12340 २१० जना श्री महधेद्र रत्न बहुमखुी क्याम्पस, इलाम (केधद्र-ङ) - वशक्षा भवन 

13  12341 12490 १५० जना श्री ज्योती सदन बोवडाङ्ग स्कुल, नमनुा मागा, इलाम 

14  12491 12690 २०० जना श्री मधटेश्वरी सेकेधडरी स्कुल, नारायणस्थान मागा, इलाम 

15  12691 12842 १५२ जना श्री जवुबलेधट इलाईट एकेडेमी, वचयाबारी, इलाम(केधद्र-क) 

16  12843 13030 १८८ जना श्री जवुबलेधट इलाईट एकेडेमी, वचयाबारी, इलाम(केधद्र-ख) 

17  13031 13230 २०० जना श्री ग्रीनभ्याली स्कुल, माला पथ, इलाम (केधद्र-क) 

18  13231 13430 २०० जना श्री ग्रीनभ्याली स्कुल, माला पथ, इलाम (केधद्र-ख) 

19  13431 13620 १९० जना श्री भगवती मा.वब., गोलाखका , इलाम (केधद्र-क) 

20  13621 13800 १८० जना श्री भगवती मा.वब., गोलाखका , इलाम (केधद्र-ख) 

21  13801 14000 २०० जना श्री हरेीटेज नेश् नल एकेडेमी, गोलबस्ती, इलाम (केधद्र-क) 

22  14001 बाँकी सबै श्री हरेीटेज नेश् नल एकेडेमी, गोलबस्ती, इलाम (केधद्र-ख) 

 

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 परीक्षा सञ्चालन हुन ुभधदा १ घण्टा अगाव ैपरीक्षा भवनमा उपवस्थत हुनपुनछे । 

2. परीक्षाथीलाई तोवकएको परीक्षा केधद्रबाहके अधय परीक्षा केधद्रमा सहभागी गराइन ेछैन ।  

3. परीक्षा भवनमा मोबाइल, स्माटा वाच तथा अधय इलेक्रोवनक्स वडभाइस र व्याग (झोला) वनषेि गरीएको छ ।  

4. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मात्रै प्रयोग गनुापनछे ।  

5. परीक्षाथीले उत्तरपवुस्तका बझुाएर मात्र बावहर जानपुनेछ ।  

6. आयोगको पवूा सचूना ववना वनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुन ेछैन ।  

7. नेपाल सरकारबाट जारी भएको स्वास््य सम्बधिी मापदण्ड अवनवाया रुपमा पालना गनुापनछे ।  

रष्टव्य २ 

सकं्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा (सचंालन  था व्यवस्थापन) सम्मेबन्द्िी मापदण्ड, २०७७ अननसार परीक्षाथीले  पमशलमा 

उल्लेमख  मवषयहरुको पूणा पालना गननापन छ । 

 परीक्षा केधद्रमा प्रवेश गनुाअवघ उम्मदेवार स्वयंले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानपेानीको अवनवाया व्यवस्था गनुापनछे । 

 परीक्षामा खवटएका जनशवक्तले वदएको वनदशेनको पणूा पालना गनुा पनेछ । 

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

जानपुनेछ । 

 परीक्षाथीहरु समहूमा भलेा हुने, कुराकानी गने गनुा हुदँनै । 

 परीक्षाथी आफू कोमभड-१९ को सकं्रमणबाट सकं्रमम  भए-नभएको स्वयम  ले आयोगको वेवसाइटमा रहेको फाराम भरी 

अनलाइनबाट घोषणा गननापन  छ ।  

 कोमभड-१९ बाट सकं्रमम  परीक्षाथीहरुका लामग मवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सकं्रमम  परीक्षाथीले परीक्षा ममम को एक 

मदन अगावै मोबाइल नम्मेबर ९८४२१४९९४४ मा सम्मेपका  गरी अफ्नो द ाा नम्मेबर र नाम थर समे  मटपाउननपन  छ ।  

 

 

 
  (सनोज कन मार मवश् वास) (नारायण प्रसाद भट्टराई)      (मदपक खड का) 

       कम्मे्यूटर अपरेटर शाखा अमिकृ  कायाालय प्रमनख 


