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नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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नपेाल न्याय सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको धलखखत परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ४६/०७७-७८  धमधत २०7७/०९/०१ 

 

आयोगको केन्रीय कायाालयको ववज्ञापन नम्बर १६6८६-१6६९२÷०७६-७७  (खलुा तथा समावेशी), नपेाल न्याय सेवा न्याय  कानून र सरकारी ववकल 
समूहको एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तगात राजपत्रावित ततृीय शे्रणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राववधिक) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त 
फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको धलखखत परीक्षा कायाक्रम यस पूवा कोधभड-१९ को ववश्वव्यापी महामारीको कारण स्थधगत गररएकोमा लोक सेवा 
आयोगको धमधत २०७७/०८/२५ गतेको धनणायबाट नपेाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत 
संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड  २०७७ को पालना गने गराउन े गरी धनम्न धमधत र समयमा 
धनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरुमा प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको 
छ । परीक्षाथीहरूले अधनवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू पाना २ को रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ । 

 

लिखित परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र विषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा विवि र सिय अिवि 

प्रथम शासन प्रणािी 

लिषर्गत 

२०७७/०९/१५ गते  

लिनको १ : ०० बजे 

३ घण्टा  लितीर् समसामलर्क लिषर् 
२०७७/०९/१६ गते  

लिनको १ : ०० बजे 

तृतीर् समसामलर्क कानून तथा अभ्यास 
२०७७/०९/१७ गते  

लिनको १ : ०० बजे 
 

लिखित परीक्षा भिन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

1 870001 देखख 870100 सम्म १00 जना श्री ब्रखुक्लन इन्टरनशेनल कलेज (क)  सकेुिारा। 
2 870101 देखख 870200 सम्म १00 जना श्री ब्रखुक्लन इन्टरनशेनल कलेज (ख)  सकेुिारा। 
3 870201 देखख 870300 सम्म १00 जना श्री न्यू धमलेधनयम कलेज  सकेुिारा। 
4 870301 देखख 870400 सम्म १00 जना श्री हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (क)  बसनु्िरा। 
5 870401 देखख 870500 सम्म १00 जना श्री हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (ख)  बसनु्िरा। 
6 870501 देखख 870600 सम्म १00 जना श्री साउथ वेस्टना स्टेट कलेज  बसनु्िरा। 
7 870601 देखख 870700 सम्म १00 जना श्री साउथ वेस्टना स्टेट स्कूल  बसनु्िरा। 
8 870701 देखख 870800 सम्म १00 जना श्री मोरगन इन्टरनेशनल कलेज (+२ ब्लक)  बसनु्िरा। 
9 870801 देखख 870900 सम्म १00 जना श्री मोरगन इन्टरनेशनल कलेज (ब्याचलर ब्लक)  बसनु्िरा। 

१० 870901 देखख 871000 सम्म १00 जना 
श्री पासाङ्ग ल्हाम ुशेपाा मेमोररयल कलेज (ब्याचलर ब्लक)  रानीबारी मागा  
सामाखसुी। 

11 871001 देखख 871100 सम्म १00 जना श्री पासाङ्ग ल्हाम ुशेपाा मेमोररयल स्कुल(+२ ब्लक)  सामाखसुी। 

12 871101 देखख 871200 सम्म १00 जना श्री धसग्मा कलेज  सोह्रखटेु्ट। 

13 871201 देखख 871300 सम्म १00 जना श्री क्याखम्पयन कलेज  गहनापोखरी। 
14 871301 देखख 871400 सम्म १00 जना श्री भाइबे्रन्ट इखन्ष्टच्यटु  पतुधलसडक। 
15 871401 देखख 871500 सम्म १00 जना श्री पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेज  धतनकुने। 

16 871501 देखख 871600 सम्म १00 जना श्री वहमालयन कलेज (ब्याचलर ब्लक)  कोटेश्वर। 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

17 871601 देखख 871700 सम्म १00 जना श्री (एस.भी.) स्वप्नवावटका एकेडमी  बदु्धनगर। 
18 871701 देखख 871800 सम्म १00 जना श्री कोलम्बस कलेज  नयााँबानेश्वर। 
19 871801 देखख 871900 सम्म १00 जना श्री धभमसेनगोला मा.वव.  नयााँबानेश्वर। 

20 871901 देखख 872057 सम्म १५७ जना श्री बानेश्वर क्याम्पस  शाखन्तनगर  बानेश्वर। 
रष्टव्य १M-   

1. परीक्षा सञ्चालन हनु ेददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुेछैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

3. काठमाडौं परीक्षा केन्र बाहेक अन्यत्र परीक्षा केन्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन । 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरु लैजान धनषेि गररएको छ। 

5. प्रवेश पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अधनवाया रूपमा साथमा धलइा परीक्षा संचालन हनुभुन्दा कम्तीमा १ 
घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ । 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अधनवाया रूपमा धलइा आउनपुनेछ । 

 

रष्टव्य २M- कोधभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स  स्याधनटाइजर तथा आफ्नो लाधग खानेपानीको अधनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा र धनस्कदा धभडभाड नगरीकन एकआपसमा दइुा धमटरको दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खवटएका जनशखिले ददएको धनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा  बावहर धनस्कदा  शौचालय प्रयोग गनुापदाा धभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा 
जानपुने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनुे  कुराकानी गने गनुा हुाँदैन । 

6. उत्तरपखुस्तका बझुाउाँदा उत्तरपखुस्तकामा रहेको खाली स्थान काटी बझुाउन ुपनेछ । 

7. परीक्षाथीले उत्तरपखुस्तका बझुाउाँदा आफ्नो उत्तरपखुस्तका गन्ती गरी उत्तरपखुस्तका बझुाइा हस्ताक्षर गरी बावहर जान ुपनेछ । 

8. कोधभड-१९ बाट संक्रधमत परीक्षाथीहरूका लाधग ववशेष केन्रको व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रधमत परीक्षाथीले आफू संक्रधमत भएको जानकारी 
कायाालयको टेधलफोन नं. ०१-४११५८३४ मा सम्पका  गरी अधिम जानकारी ददन ुपने छ । 

 

  
....................... 
(रामप्रसाद पौडेल) 

नायब सबु्बा 

............................ 
(लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) 

शाखा अधिकृत 

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

उपसखचव 
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