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नेपाल न्याय सेवा तर्फको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना
सच
ू ना नं.: २२/०७७-७८ धमधत: २०७७।०८।२९
लोक सेवा आयोगको वव.न.ं १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खल्ु ला,समसमावे), ,सम नेपाल न्याय सेवा,सम न्याय/काननु /सरकार, ववकल समहू ,सम
रा.प.तृत,य श्रेण,,सम )ाखा अवधकृ त वा सो सरह पदको जलेश्वर पर,क्षा के न्र राख्ने उम्मेदवारहरुको वलवखत पर,क्षा वनम्न वमवत,सम समय र
स्थानमा सचं ालन हुने भएकोले सम्ववन्धत सबैको जानकार,का लावग यो सचू ना प्रका)न गररएको छ ।
वस.नं
.

पत्र

ववषय

१

प्रथम पत्र

)ासन प्रणाल,

२

वित,य पत्र

समसामवयक ववषय

३

तृत,य पत्र

समसामवयक काननू
तथा अभ्यास

वलवखत पर,क्षा वमवत
र समय
२०७७।०९।१५ गते
वदनको १:०० वजे
२०७७।०९।१६ गते
वदनको १:०० वजे
२०७७।०९।१७ गते
वदनको १:०० वजे

रोल न.ं
देवख

सम्म

जलेश्वर पर,क्षा के न्र
राख्ने सवै उम्मेदवारहरु

उम्मेदवार
संख्या

पर,क्षा के न्र

४९ जना श्र, रा.वव.म. क्याम्पस,सम जलेश्वर

रष्टव्य १ :१. पर,क्षा भवनमा मोबाइल,सम अन्य इलेक्रोवनक्स विभाइस र ब्याग(झोला वनषेध गररएको छ ।
२. आयोगको पवू व सचू ना ववना वनधावररत कायवक्रम अनसु ारको पर,क्षा स्थवगत हुनछ
े ैन ।
३. पर,क्षामा कालो मस, मात्र प्रयोग गनवपु नेछ ।
४. पर,क्षाथीले अवनवायव रुपमा आफ्नो प्रवे)पत्रको साथमा नेपाल, नागररकता प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारवाट जार, भएको फोटो समेतको कुनै
पररचयपत्र वलई पर,क्षा सरुु हुनभु न्दा कवम्तमा १ घण्टा ३० वमनेट अगावै पर,क्षा भवनमा आउनपु नेछ ।
५. अन्यत्र पर,क्षा के न्र राख, दरखास्त स्व,कृ त गराएका उम्मेदवारहरुलाई मावथ उल्लेवखत पर,क्षा के न्रमा सवम्मवलत गराइने छै न ।
रष्टव्य २-:
कोभिड-१९ संक्रमणबाट सरु क्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनप
ुय ने थप ववषर्हरू :

१. पर,क्षा के न्रमा प्रवे) गनवु अवघ उम्मेदवार स्वयमले कवम्तमा माक्स,सम स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपान,को अवनवायव व्यवस्था गनवपु नेछ ।
2. उम्मेदवारले पर,क्षा के न्रमा प्रवे) गदाव र वनस्कदा वभिभाि नगर,कन एकआपसमा दईु वमटरको दरू , कायम गनवु पनेछ ।
3. पर,क्षामा खवटएका जन)विले वदएको वनदे)नको पण
ू व पालना गनवपु नेछ ।
4. पर,क्षाथीहरू पर,क्षा के न्रमा प्रवे) गदाव,सम बावहर वनस्कदा,सम )ौचालय प्रयोग गनवपु दाव वभिभाि नगररकन दरू , कायम गर, क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपु नेछ ।
5. पर,क्षाथीहरू समहू मा भेला हुने,सम कुराकान, गने गनवहु ुदैन ।
6. उत्तरपवु स्तका बुझाउँ दा उत्तरपवु स्तकामा रहेको खाल, स्थान काट, बुझाउँ नु पनेछ ।
7. पर,क्षाथीले उत्तरपुवस्तका बुझाउँ दा आफ्नो उत्तरपवु स्तका गन्त, गर, उत्तरपवु स्तका बुझाई हस्ताक्षर गर, बावहर जानपु नेछ ।

८. कोवभि-१९ बाट संक्रवमत पर,क्षाथीले पर,क्षामा सवम्मवलत हुन पर,क्षा हुनुभन्दा एकवदन अगावै मो.नं. ९८४१५६९२७५ मा अवनवायव जानकार, गराउनु पनेछ ।

लक्ष्म,प्रसाद पोखरे ल
नायव सव्ु वा

कुमार पौिेल
उपसवचव

