लोक सेवा आयोग

काठमाडौं कायाालय
(परीक्षा शाखा)

नयाुँ बानेश्वर, काठमाडौं
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न्याय सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको धलखखत परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सं शोधित सूचना
सूचना नं. ४३१/०७5-७6, धमधत २०75/१1/३

आयोगको ववज्ञापन नम्बर १६6७४-१668०÷०७5-७6, (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी
वकील समूह, राजपत्रावित तृतीय श्रे णी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त
फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको धमधत २०७५।११।१ गते प्रकाखशत सूचना नं. ४३०/०७५-७६ अनुसार परीक्षा भवन
कायम गररएकोमा प्राववधिक कारणले परीक्षा भवन संशोिन गनुप
ा ने भएकाले धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरुमा
प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएको व्यहोरा सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सं शोधित सूचना प्रकाखशत
गररएको छ । तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत नगराइने भएकोले
तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
ु न्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एकीन गनुह
ा न
ु अनुरोि
छ । प्रवेश-पत्र ववना परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुुँदा प्रवेश-पत्र डाउनलोड गरी अधनवाया रुपमा आफूसाथ धलई जानुहन
ु सूखचत
गररएको छ ।
लिखित परीक्षा कार्यक्रम
पत्र

ववषय

प्रथम

शासन प्रणाली

दितीय

समसामवयक ववषय

तृतीय

समसामवयक कानून तथा अभ्यास

परीक्षा प्रणाली

परीक्षा धमधत र समय

अवधि

२०७५।११।१६ गते ददनको २.०० बजे

३ घण्टा

२०७५।११।१७ गते ददनको २.०० बजे

३ घण्टा

२०७५।११।१८ गते ददनको २.०० बजे

३ घण्टा

ववषयगत

उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर र परीक्षा केन्द्र
क्र.सं.

रोल नम्वर देखख सम्म

उम्मेदवार संख्या

1

130001 दे खख 1302०० सम्म

200 जना

बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (क)

2

1302०१ दे खख 1304८० सम्म

200 जना

बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर (ख)

3

1304८१ दे खख 130८१६ सम्म

200 जना

पुष्पलाल मेमोररयल कलेज, चाववहल गणेश मखन्दर

4

130८१७ दे खख 13122६ सम्म

200 जना

टे क्सास कलेज, धमत्रपाका, चाववहल (क)

५

1312२७ दे खख 1314३० सम्म

200 जना

टे क्सास कलेज, धमत्रपाका, चाववहल (ख)

६

1314३१ दे खख 1316३४ सम्म

200 जना

कोलम्बस कलेज, नयाुँ बानेश्वर

7

1316३५ दे खख 1318३४ सम्म

200 जना

युधनभसाल कलेज, शाखन्तनगर (क)

8

1318३५ दे खख 132०३९ सम्म

200 जना

युधनभसाल कलेज, शाखन्तनगर (ख)

9

132०४० दे खख बाुँकी सबै

रष्टव्यः-

१४९ जना र बाुँकी
सबै उम्मेदवारहरु

परीक्षा भवन

लालीगुराुँस राविय मा.वव., शंखमूल

१. आयोगको पूव ा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन।
२. परीक्षा भवनमा मोबाइल धनषेि गररएको छ ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापने छ ।

४. परीक्षाथीले अधनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलई परीक्षा भवनमा जानुपने छ ।
5. अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मे दवारहरुलाई माधथ उल्ले खखत परीक्षा केन्रमा सखम्मधलत गराईने छै न ।

....................

..........................

जयराम नेपाल

चन्रकान्त धनरौला

(शाखा अधिकृत)

(उप-सखचव)

