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रा.प.अनं. �थम �ेणी (अ�ा�व�धक), ना.स.ु वा सो सरह पदको ��तीय चरणको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना 

सूचना नं. 6६/०७५-७६, �म�तः २०७५/१२/१३ 
  

 यस काया�लयको �व�ापन नं. ११३०२-११३०७/०75/76 (खलुा तथा समावेशी) नेपाल �याय सेवा, �याय/सरकार� वक�ल समहु, रा.प.अनं 

�थम �ेणी  (अ�ा�व�धक), नायब स�ुबा वा सो सरह पदको  ला�ग जले�र, लहान र बीरगंज पर��ा के�� राखी  अनलाइन दरखा�त �वीकृत भइ� 

�थम चरणको �लिखत ��तयो�गता�मक पर��ामा उतीण� भएका स�पूण� उ�मेदवारह�को ��तीय चरणको ��तयो�गता�मक �लिखत पर��ा पूव� �नधा��रत 

काय��मानसुार �न�न �म�त, समय र �थानमा �न�नानसुारका पर��ा भवनह�मा संचालन हनुे भएकोले स�बि�धत सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना 

�काशन ग�रएको छ । 

पर��ा स�ब�धी काय��म 

�.सं. प� पर��ा �णाल� �वषय पर��ा �म�त र समय पर��ा अव�ध 

१ ��तीय �वषयगत सामािजक आ�थ�क 

अव�था 

207६/1/०७ गते श�नबार, �बहान ११:०० 

बजे 

२ घ�टा ३० 

�मनेट 

२ ततृीय ब�तगुत ऐि�छक �वषय 207६/1/०७ गते श�नबार, �दनको ३:०० बजे १ घ�टा 

 

जले�र के�� रा� ेपर��ाथ�ह�का ला�ग पर��ा भवन स�बि�ध �ववरण 
 

�.सं. रोल नं  देिख   स�म ऐि�छक �ाि�क �वषय सं�या पर��ा भवन 

१ 

जले�र के�� रािख �थम 

चरणको पर��ा उतीण� हनुे 

सबै उ�मेदवारह� 

राजनै�तक शा�  (१५१ जना) र 

अथ�शा� (२९जना) 
१८० जना 

�ी रा.�व.म. �या�पस, जले�र 

(क) 

जनसं�या(११८ जना), �यव�थापन र लेखा 

(३१ जना), �व�ान (६ जना) र  िश�ा 

(४ जना) 

 

१५९ जना 

�ी रा.�व.म. �या�पस, जले�र 

(ख) 

 

लहान के�� रा� ेपर��ाथ�ह�का ला�ग पर��ा भवन स�बि�ध �ववरण 
 

�.सं. रोल नं  देिख   स�म ऐि�छक �ाि�क �वषय सं�या पर��ा भवन 

२ 

लहान के�� रािख �थम 

चरणको पर��ा उतीण� हनुे 

सबै उ�मेदवारह� 

राजनै�तक शा� (९३ जना) 

,अथ�शा� (२९जना)  

जनसं�या(६२जना), �यव�थापन र 

लेखा (११ जना), �व�ान (२ जना) र 

िश�ा  (३ जना) 

२०० �ी �ा�व�धक िश�ालय, लहान 

 

बीरगंज के�� रा� ेपर��ाथ�ह�का ला�ग पर��ा भवन स�बि�ध �ववरण 
 

�.सं. रोल नं  देिख   स�म ऐि�छक �ाि�क �वषय सं�या पर��ा भवन 

३ 

बीरगंज के�� रािख �थम 

चरणको पर��ा उतीण� हनुे 

सबै उ�मेदवारह� 

राजनै�तक शा�  (१४१ जना)  ,  

अथ�शा� (१६ जना) 

जनसं�या(७१जना), �यव�थापन र लेखा 

(१६ जना), �व�ान (२ जना) र  

िश�ा (३ जना) 

२४९ 
�ी बीरगंज पि�लक �या�पस, 

बीरगंज 
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१. �वेशप� �बना पर��ामा सि�म�लत नगराइने हुँदा अ�नवाय� �पमा �वेश प� साथमा �लइ� पर��ा संचालन हनु ुभ�दा १ घ�टा 

अगावै पर��ा के��मा आइ�प�ुन ुपन�छ । 

2. उ�र पिु�तकामा कालो म�स मा� �योग गनु�पन�छ ।  

3. ब�तगुत बह ुवैकि�पक ��मा �या�कुलेटर �योग गन� पाइने छैन ।  

4. पर��ा भवनमा मोवाइल फोन �नषधे ग�रएको छ । 

5. तो�कएको पर��ा भवन बाहेक अ�य पर��ा भवनह�मा कुनै प�न उ�मेदवारह�लाइ सि�म�लत गराइने छैन । 

6. आयोगको पूव� सूचना �वना �नधा��रत काय��म अनसुारको पर��ा �थ�गत हनुेछैन।  

 

 

 

 

          

 (�दपेश कुमार झा)    

शाखा अ�धकृत 

 

 (रामकृ�ण गरुागा�)      

सह- सिचव 

 




