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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ६/०७६-७७, ममम िः २०७६/०४/२१ 

 

 यस कायाालयबाट सञ्चाललत स्थानीय तहको तलिसलका लि.नं. र िदको प्रथम चरण को ललखित िरीक्षामा 

उत्तीर्ा भएका उमे्मदिारहरूको मि ीय चरणको प्रलतयोलितात्मक ललखित िरीक्षा िूिा लनर्ााररत िरीक्षा कायाक्रम 

अनुसार लनम्न लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएको ब्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लालि यो सूचना 

प्रकाशन िररएको छ . 

१. मव.नं./पद/सेवा/समूहिः १०६०८-१०६१०/०५-७६, सहायक पाच ौँ  ह 

(अप्रामवमिक), (प्रशासन, लेखा, आ.ले.प.) 

मलखख  परीक्षा काययक्रम 

मस.नं. पत्र मवषय परीक्षा ममम  र समय पूणायङ्क अवमि 

1 लितीय ित्र 
सामालजक 

आलथाक अिस्था 

२०७६/०५/०८ िते । 

लदनको २:०० बजे । 
१०० ३ घण्टा 

 

परीक्षा केन्द्रिः 

मस .नं.  रोल नं . उमे्मदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र  

देखख सम्म 

1 10001 11469 214 श्री आदशा मा .लि.  क -  केन्द्र 

2 11470 13257 202 श्री आदशा मा .लि.   -ि केन्द्र 

 

२. मव.नं./पद/सेवा/समूहिः  १०६११-१०६१३/०५-७६ (अप्रामवमिक), सहायक च थो 

 ह, (प्रशासन, लेखा सहायक) 

 

मलखख  परीक्षा काययक्रम 

मस.नं. पत्र मवषय परीक्षा ममम  र समय पूणायङ्क अवमि 

1 लितीय ित्र 

सामालजक अध्ययन, 

कायाालय सञ्चालन 

तथा सामान्य िलर्त 

२०७६/०५/०९ िते । 

लदनको २:०० बजे । 
१०० ३ घण्टा 

 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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परीक्षा केन्द्रिः 

मस .नं.  रोल नं . उमे्मदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र  

देखख सम्म 

1 10001 12172 190 श्री आदशा मा .लि.  क -  केन्द्र 

2 12173 14562 147 श्री आदशा मा .लि.   -ि केन्द्र 

 

द्रष्टव्य   

 प्रिेशित्र लिना उमे्मदिारलार्ा िरीक्षामा सखम्मललत निरार्ाने भएकोले अलनिाया रूिमा प्रिेशित्र ललर्ा 

आउनुिनेछ । 

 िरीक्षामा कोठा ित्ता लिाउने प्रयोजनका लालि उमे्मदिारहरूले िरीक्षा समय भन्दा १ घण्टा अिािै िरीक्षा 

भिनमा उिखस्थत भर्सकु्निनेछ । 

 उत्तरिुखिकामा अलनिाया रूिमा कालो मसीको प्रयोि िनुा िनेछ । 

 िरीक्षा भिनमा झोला, मोिार्ल, क्यालकुलेटर र अन्य र्लेक्ट्र ोलनक लिभार्सहरू लैजान लनषेर् िररएको छ । 

 प्रिेशित्रको प्रलतलललि आिश्यक िने उमे्मदिारहरूले िरीक्षा लमलत भन्दा एक लदन अिािी नै लोक सेिा 

आयोि, र्लाम कायाालय, र्लाममा तोलकएको दिुर लतरी प्रिेश ित्रको प्रलतलललि अलनिाया रूिमा 

ललर्सकु्न िनेछ । 
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 ना.सु. शाखा अमिकृ  उप-समचव 


