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काठमाडौं कायाालय
(परीक्षा शाखा)

नयाुँ बानेश्वर, काठमाडौं
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नेपाल न्याय सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको धलखखत परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. १०७/०७६-७७, धमधत २०7६/१२/०५

आयोगको केन्रीय कायाालयको ववज्ञापन नम्बर १६6८६-१6६९२÷०७६-७७, (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवाको न्याय,
कानून र सरकारी ववकल समूहको एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात राजपत्रावित तृतीय श्रे णी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक)
पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारका परीक्षा
भवनहरुमा प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको
छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत नगराइने भएकोले तोवकएको

ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
ा न
ु अनुरोि छ । प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र तथा नेपाल सरकारका धनकायहरूबाट जारी भएको फोटो सवहतको पररचय

खुल्ने आधिकाररक सक्कल कागजात वा नेपाली नागररकताको सक्कलै प्रमाणपत्र समेत अधनवाया रूपमा साथमा धलइा परीक्षा कोठामा
प्रवेश गनुप
ा नेछ ।
पत्र

विषय

प्रथम

शासन प्रणािी

लितीर्

समसामलर्क लिषर्

तृतीर्

समसामलर्क कानून तथा अभ्यास

क्र.सं .

उम्मेदवारहरूको रोल नं.

लिखित परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली

परीक्षा विवि र सिय

२०७६/१२/१८ गते
लिनको २ : ०० बजे

लिषर्गत

लिखित परीक्षा भिन
सं ख्या

परीक्षा भवन

870001 दे खख 870200 सम्म

200 जना

श्री रत्नराज्य मा.वव.,मध्यबानेश्वर (क)

2

870201 दे खख 870400 सम्म

200 जना

श्री रत्नराज्य मा.वव.,मध्यबानेश्वर (ख)

3

870401 दे खख 870600 सम्म

200 जना

श्री सगरमाथा मखल्टपल कलेज, धडल्लीबजार

4

870601 दे खख 870800 सम्म

200 जना

श्री नेपाल मेगा कलेज, बबरमहल

5

870801 दे खख 871000 सम्म

200 जना

श्री कोलम्बस कलेज, नयाुँबानेश्वर

6

871001 दे खख 871200 सम्म

200 जना

श्री स्वप्नबावटका एकेडेमी, बुद्धनगर (क)

7

871201 दे खख 871400 सम्म

200 जना

श्री स्वप्नबावटका एकेडेमी, बुद्धनगर (ख)

8

871401 दे खख 871600 सम्म

200 जना

श्री वहमालयन कलेज (+२ ब्लक), कोटे श्वर (क)

9

871601 दे खख 871800 सम्म

200 जना

श्री वहमालयन कलेज (+२ ब्लक), कोटे श्वर (ख)

871८01 दे खख 87२०५७ सम्म र
बाुँकी सबै

३ घण्टा

२०७६/१२/१९ गते
लिनको २ : ०० बजे

1

१०

अिवि

२०७६/१२/१७ गते
लिनको २ : ०० बजे

२५७ जना
र बाुँकी सबै

श्री भीमसेनगोला मा.वव., नयाुँबानेश्वर

रष्टव्यः–
१. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूव ा सू चना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।
२. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुपा नेछ ।

३. काठमाडौ परीक्षा केन्र बाहे क अन्यत्र परीक्षा केन्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छै न ।
४. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इले क्ट्रोधनक धडभाइसहरु लै जान धनषेि गररएको छ।

.........................
(राजेन्र रं खजतकार)
कम्प्युटर अपरे टर

.........................
(चन्रकान्त धनरौला)
उपसखचव

