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नेपाल न्याय सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पिको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना 

सचूना नं.  ४/०७७-७८, लमतत : २०७७।०६।२३ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालयको वव.न.ं १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा न्याय, 
काननू र सरकारी वकील समहूको एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तरगत रा.प. ततृीय शे्रणी (अप्राववधिक), शाखा अधिकृत 
वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रततयोगगतात्मक 
ललखखत परीक्षा कायाक्रम यस पवूा कोलभड-१९ को ववश्वव्यापी महामारीको कारण स्थगगत गररएकोमा लोक सेवा 
आयोगको लमतत २०७७।६।८ को तनणायबाट नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड र आयोगबाट 
स्वीकृत सकं्रमणको ववशषे अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापिण्ड, २०७७ को पालना गने 
गराउने गरी तनम्न लमतत र समयमा तनम्नानसुारको परीक्षा भवनमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्न्द्धत सबकैो 
जानकारीको लागग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाथीहरुले अतनवाया रुपमा पालना गनुापने ववषयहरु रष्टव्य-
१ र २ मा उल्लखे गररएको छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्िी कायाक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा 
प्रणाली 

परीक्षा लमतत र 
समय 

उम्मेिवार 
संख्या 

परीक्षा केन्र 

प्रथम पत्र शासन प्रणाली 

ववषयगत 

२०७७/०७/१८ 
ददनको १:०० बजे 

 
 

सबै 
उम्मेदवार 

लोक सेवा 
आयोग, 
ददपायल 
कायाालय, 

राजपुर, डोटी 

द्वितीय पत्र समसामतयक ववषय 
२०७७/०७/१९ 

ददनको १:०० बजे 

ततृीय पत्र 
समसामतयक कानून तथा 
अभ्यास 

२०७७/०७/२० 
ददनको १:०० बजे 

रष्टव्य-१ 
१. परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्यालशत वविा पना गएमा पतन आयोगको पूवा सूचना ववना तनिााररत कायाक्रम अनुसारको 

परीक्षा स्थधगत हुने छैन । 
२. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन, क्याल्कुलेटर तथा अन्य वविुतीय सामग्री तनषेि गररएको छ । 
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 
४. प्रवेशपत्र ववना कुनै पतन उम्मेिवारलाई परीक्षामा सम्म्मललत नगराइने हुुँिा प्रवेशपत्र अतनवाया रुपमा साथमा ललई परीक्षा 

सञ्चालन हुनु भन्िा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नु पनेछ । 
५. परीक्षा दिन आउुँिा परीक्षाथीले नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो सदहतको 

कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अतनवाया रुपमा ललई उपम्स्थत हुनु पनेछ ।  
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रष्टव्य-२ - कोलभड-१९ को सकं्रमणको ववषशे अवस्थामा परीक्षाथीले ध्यान दिन ुपने ववषयहरु 

१. परीक्षार्थी आफू कोभिड-१९ को संक्रमणबाट संक्रभमत िए/निएको स्वयंले घोषणा गननु पनेछ । संक्रभमत परीक्षार्थीले 

परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनु हुनेछैन ।  

२.  परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गननुघभघ म्ेववार स्वयंले माक्स, स्याभनटाइजर तर्था आफ्नो लाभग खानेपानीको घभनवायु व्यवस्र्था 

गननुपनेछ । 

३.  परीक्षार्थीहरुले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गवाु, बाभहर भनसँ्कवा र शौचालय प्रयोग गननु पवाु भिडिाड नगरी एक आपसमा    २ 

(वनई) भमटरको वूरी कायम गननुपनेछ ।  

४.  परीक्षामा खभटएका जनशक्तिले भवएको भनवेशनको पूणु पालना गननु पनेछ । 

५.   परीक्षार्थीहरु समूहमा िेला हुन र कन राकानी गननु हँुवैन । 

६.  परीक्षार्थीले मत्तरपनक्तिकामा लेक्तखसके पश्चात् बाँकी रहेको मत्तरपनक्तिकाको खाभल स्र्थान स्वयंले काटी बनझामनन पनेछ । 

७.  परीक्षार्थीले मत्तरपनक्तिका बनझामँवा आफ्नो मत्तरपनक्तिका गन्ती गरी  मत्तरपनक्तिका बनझाएको हिाक्षर गरी बाभहर जानन 

पनेछ । 

 

 

 

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

(रामचन्द्र रेग्मी) 

शाखा अद्विकृत 

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

(द्विषु्ण पौडेल) 

उप-सद्वचव 
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