
 
 

सूचना  !   सूचना  !!    सूचना !!! 
  

नेपाल प्रहरीमा प्राविविक समहू अन्तर्गत विविन्न उपसमूह तर्ग  ररक्त 

रहकेो प्रहरी जिान (प्राविविक) पदमा खलुा प्रवतयोवर्ताद्वारा समािेशी 

प्रािधान बमोविम पदपूवतग र्नग प्रहरी प्रधान कायागलयबाट वमवत २०७८/०६/२२ 

र्ते प्रकावशत विज्ञापन अनुसार विस्तृत स्िास््य परीक्षणमा उत्तीर्ग िएका 

उम्मेदिारहरूको लोक सेिा आयोगद्वारा वनम्नानुसारको परीक्षा केन्द्रहरूमा 

वलवित परीक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बवन्धत सम्पूर्ग उम्मेदिारहरूको 

िानकारीको लावर् यो सूचना प्रकाशन र्ररएको छ ।  

साथै वलवखत परीक्षामा सहिार्ी हुने उम्मेदिारहरूले सम्बवन्धत 

कायागलयबाट उपलब्ध र्राईएको प्रिेश-पत्र सँर्ै आफ्नो सक्कलै नागररकताको 

प्रमाण-पत्र िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचय-

पत्र अवनिायग रूपमा साथमा वलई परीक्षा शरुू हुनु िन्दा कम्तीमा १ घण्टा अर्ािै 

तोवकएको स्थानमा उपवस्थत हुनु हुन िानकारीको लावर् सूवचत र्ररन्छ ।  

 

वनम्न:- 
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g]kfn k|x/L tkm{sf] k|x/L hjfg -k|fljlws_ kbsf] k/LIff ejg sfod ul/Psf] ;"rgf 

;"rgf g+=%%÷)&*–&(, ldltM@)&*.!).@$ 

o; sfof{noaf6 ;+rfng x'g] g]kfn k|x/Lsf] tkl;ndf pNn]lvt lj1fkg gDa/x?sf] k|x/L hjfg -k|fljlws_ tkm{ 

ldlt @)&*.)^.@@ ut] k|sflzt lj1fkg tyf ldlt @)&*.!).@! sf] lnlvt k/LIff sfo{qmd k|sfzg cg';f/ k|x/L 

hjfg -k|fljlws_ kbsf] >L ! g+= k|b]z k|x/L tflnd s]Gb|, /fgL lj/f6gu/df ;+rfng ePsf] lj:t[t :jf:Yo k/LIf0f 

k/LIffdf plQ0f{ ePsf pDd]b\jf/x?sf] lnlvt k/LIff k"j{ lgwf{l/t k/LIff sfo{qmdfg';f/ lgDg ldlt, ;do / :yfgdf 

;+rfng x'g] ePsf]n] ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf nflu of] ;"rgf k|sfzg ul/Psf] 5 .  
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१. 
३९-

०७८/७९)  

प्रहरी जवान (प्राववविक), केन्द्रीय प्रहरी 

वववि ववज्ञान प्रयोगशाला, वववि ववज्ञान 

२०७८ फागुन ११ गते 

ववहानको ८:०० बजे (२ 

घण्टा) 
- 

लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, 

िनकुटाको परीक्षा हल १ 

२. 
३७-

०७८/७९) 

प्रहरी जवान (प्राववविक), सवारी 

महाशाखा, इविवनयररङ्ग 
२०७८ फागुन ११ गते 

विनको २:०० बजे (२ 

घण्टा) संयुक्त पत्र 

- 
लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, 

िनकुटाको परीक्षा हल 
५ 

३. 
३८-

०७८/७९) 

प्रहरी जवान (प्राववविक), केनाइान 

महाशाखा, केनाइान (डग हेण्डलर) 
- 

लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, 

िनकुटाको परीक्षा हल 
५ 

४. 
३५-

०७८/७९) 

प्रहरी जवान (प्राववविक), सुचना प्रवववि 

वनिेशनालय, इविवनयररङ्ग 

२०७८ फागुन १२ गते 

ववहानको ८:०० बजे (२ 

घण्टा) 
- 

लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, 

िनकुटाको परीक्षा हल १५ 

५. 
३६-

०७८/७९) 

प्रहरी जवान (प्राववविक), भौवतक पूवाािार 

वनिेशनालय, इविवनयररङ्ग 

२०७८ फागुन १२ गते 

विनको २:०० बजे (१ 

घण्टा ३० वमनेट) 

२०७८ फागुन १२ गते 

विनको ४:०० बजे      

(३० वमनेट) 

लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, 

िनकुटाको परीक्षा हल १ 

६. 
४०-

०७८/७९) 

प्रहरी जवान (प्राववविक), नेपाल प्रहरी 

संगीत ववद्यालय, संवगत 

२०७८ फागुन १३ गते 

विनको २:०० बजे (२ 

घण्टा) 
- 

लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, 

िनकुटाको परीक्षा हल ३८ 

७. 
४१-

०७८/७९) 

प्रहरी जवान (प्राववविक), संचार 

वनिेशनालय, इविवनयररङ्ग 

२०७८ फागुन १४ गते 

विनको २:०० बजे (२ 

घण्टा) 

- 

लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, 

िनकुटाको परीक्षा हल ९० 

b|i6Jo M  

 k|j]zkq lagf k/LIffdf ;lDdlnt u/fO{g] 5}g / pQ/k'l:tsfdf clgjfo{ ?kdf sfnf] d;L ePsf] snd÷86k]g dfq} k|of]u ug'{kg]{5 .  

 k/LIff xndf df]jfOn kmf]g tyf cGo On]S6«f]lgs l8efO;x? n}hfg lgif]w ul/Psf] 5 . a:t'ut ax'j}slNks k|Zgsf] pQ/ lbbf (Capital Letter मा 
A,B,C,D) n]Vg'kg]{5 .   

 kl/IffyL{n] kl/Iffs]Gb|df cfpbf gful/stfsf] k|df0fkq jf dtbftf kl/rokq jf ;jf/L ;fwg rfns cg'dltkq jf ;/sf/L sfof{nojf6 hf/L ePsf] 

kmf]6f];lxtsf] s'g} Pssf] ;Ssn} k|df0fkq clgjfo{ ?kdf cfkm';fy lnO{ cfpg' kg]{5 . 

 ;+qmd0fsf] ljz]if cj:yfdf k/LIff -;+rfng tyf Joj:yfkg_ ;DaGwL dfkb08, @)&& cg';f/ k/LIffyL{n] tkl;ndf pNn]lvt 

ljifox?sf] k"0f{ kfngf ug'{kg]{5 .  

-!_  k/LIff s]Gb|df k|j]z ug'{ cl3 pDd]bjf/ :jod\n] dfS;, :oflg6fOh/ tyf cfkm\gf] nflu vfg]kfgLsf] Joj:yf ug{'kg]{ . 

-@_  k/LIffyL{ k/LIff z'? x'g' Ps 306f cufj} k/LIff s]Gb|df cfOk'Ug' kg]{ .  

-#_  k/LIffdf vl6Psf hgzlQmn] lbPsf] lgb]{zgsf] k"0f{ kfngf ug{' kg]{ . 

-$_   k/LIffyL{x? k/LIff s]Gb|df k|j]z ubf{, aflx/ lg:sFbf, zf}rfno k|of]u ug'{kbf{ le8ef8 gul/sg b"/L sfod u/L qmd};Fu tf]lsPsf] :yfgdf 

hfg'kg]{ . 

-%_  sf]le8 !( af6 ;+qmd0f k'li6 eO{ lgsf] gePsf pDd]b\jf/x?n] dfly pNn]lvt kbx?sf] k"j{k|sflzt k/LIff s]Gb| h'g;'s} 

SofDk;÷ljBfno tf]lsPsf] ePtf klg To:tf k/LIffyL{x?sf] nflu ljz]if k/LIff s]Gb| nf]s ;]jf cfof]u, wgs'6f sfof{nosf] ejgdf dfq 

tf]lsPsf] x'Fbf ;+qmldt k/LIffyL{x?n] df]jfOn g+= (*%@)&)!%! / (*$@@%^^$% df hfgsf/L u/fpg' eO{ nf]s ;]jf cfof]u, wgs'6f 

sfof{nosf] ejgdf /x]sf] ljz]if k/LIff s]Gb|af6 dfq k/LIff lbg kfpg] Joj:yf u/]sf] x'Fbf ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf nflu of] ;"rgf 

k|sfzg ul/Psf] 5 .  

 

 

      -uf]kfn sfsL{_                  -ljb'/ uf}td_ 
  gfoj ;'Aaf                  zfvf clws[t 



nf]s ;]jf cfof]u 
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प्रहयी जवान(प्राववधधक) ऩदको ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना 
सूचना नं.:६२/०७८-७९  धभधि: २०७८।१०।२४ 

 

नेऩार प्रहयीको  देहाम वभोजजभका प्रहयी जवान(प्राववधधक) ऩदका राधग  श्री भधेश प्रदेश प्रहयी िाधरभ केन्द्र, जनकऩयु, सम्ऩकक  कामाकरम, याजववयाज, सप्तयीवाट धरजिि ऩयीऺाका राधग 
छनौट बएका उम्भेदवायहरुको  धरजिि ऩयीऺा धनम्न धभधि, सभम य स्थानभा संचारन हनुे बएकोरे सम्वजन्द्धि सफैको जानकायीका राधग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  

  

                                                          ऩयीऺा केन्द्र : 

धस.नं. 
वव.नं.   

(०७८-७९) 
ऩद, सेवा, सभूह धरजिि ऩयीऺा धभधि य सभम योर नं. उम्भेदवाय 

संख्मा 
ऩयीऺा केन्द्र 

प्रथभ ऩत्र द्वििीम ऩत्र देजि सम्भ 

१ 39 प्रहयी जवान, केन्द्रीम प्रहयी ववधध 
ववऻान प्रमोगशारा, ववधध ववऻान 

२०७८।११।११ गिे 
ववहान ८:०० फजे     

(२ घण्टा) 
- 

धरजिि ऩयीऺाका 
राधग छनौट बएका 
सफै उम्भेदवायहरु 

७ 

श्री रोक सेवा आमोग, जरेश्वय कामाकरको 
ऩयीऺा हर । 

२ ३७ प्रहयी जवान, सवायी भहाशािा, 
इजिधनमरयङ २०७८।११।११ गिे 

द्वदनको २:०० फजे    
(२ घण्टा) 

(संमकु्त ऩत्र) 

- 
धरजिि ऩयीऺाका 
राधग छनौट बएका 
सफै उम्भेदवायहरु 

२८ 

३ ३८ प्रहयी जवान, केनाइन भहाशािा, 
केनाइन (डग हेण्डरय) - 

धरजिि ऩयीऺाका 
राधग छनौट बएका 
सफै उम्भेदवायहरु 

१७ 

४ ३५ प्रहयी जवान, सूचना प्रववधी 
धनदेशनारम, इजिधनमरयङ 

२०७८।११।१२ गिे 
ववहान ८:०० फजे     

(२ घण्टा) 
- 

धरजिि ऩयीऺाका 
राधग छनौट बएका 
सफै उम्भेदवायहरु 

४० 

५ ३६ प्रहयी जवान, बौधिक ऩूवाकधाय 
धनदेशनारम, इजिधनमरयङ 

२०७८।११।१२ गिे 
द्वदनको २:०० फजे    

(१ घण्टा ३० धभनटे) 

२०७८।११।१२ गिे 
द्वदनको ४:०० फजे    

(३० धभनटे) 

धरजिि ऩयीऺाका 
राधग छनौट बएका 
सफै उम्भेदवायहरु 

८ 

६ ४० प्रहयी जवान, नेऩार प्रहयी संगीि 
ववद्यारम, संगीि 

२०७८।११।१३ गिे 
द्वदनको २:०० फजे    

(२ घण्टा) 
- 

धरजिि ऩयीऺाका 
राधग छनौट बएका 
सफै उम्भेदवायहरु 

५६ 

७ ४१ प्रहयी जवान, सञ्चाय धनदेशनारम, 
इजिधनमरयङ 

२०७८।११।१४ गिे 
द्वदनको २:०० फजे    

(२ घण्टा) 
- 

धरजिि ऩयीऺाका 
राधग छनौट बएका 
सफै उम्भेदवायहरु 

२५२ श्री भहेन्द्र आदशक भवहरा भा.वव., जरेश्वय । 

 



nf]s ;]jf cfof]u 

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/ 
        

द्रष्टव्य १ :- 
१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रोननक्ट्स निभाइस र ब्याग(झोला) ननषेध गररएको छ । 

२. आयोगको पवूव सचूना नवना ननधावररत कायवक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हुनेछैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुवपनेछ । 

४. परीक्षाथीले अननवायव रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा साववजननक संस्थावाट जारर भएको पररचय खलु्ने कागजात नलई परीक्षा भवनमा आउनपुनेछ । 

५. अन्यत्र परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुलाई मानथ उल्लेनखत परीक्षा केन्द्रमा सनम्मनलत गराइने छैन । 

द्रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ सकं्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुव अनघ उम्मेदवार स्वयमले कनम्तमा माक्ट्स, स्याननटाइजर तथा आफ्नो लानग खानेपानीको अननवायव व्यवस्था गनुवपनेछ ।  

  2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाव र ननस्कदा नभिभाि नगरीकन एकआपसमा दईु नमटरको दरूी कायम गनुव पनेछ ।  

  3. परीक्षामा खनटएका जनशनिले नदएको ननदेशनको पणूव पालना गनुवपनेछ ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाव, बानहर ननस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुवपदाव नभिभाि नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोनकएको स्थानमा जानपुनेछ ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुवहुदैन । 

    ६. कोभिड-१९ बाट सकं्रभित  परीक्षार्थीले  परीक्षामा सनम्मनलत हुन परीक्षा हुनभुन्दा एकनदन अगावै मो.नं. ९८५६०१०७४४ वा  पो.नं. ०४४५२०१४७ मा जानकारी गराउन ु पनेछ । 

                  

                                                                                                                                                                                             हकव बहादरु रोका 

                                                                                                                                                                                                                  शाखा अनधकृत 



हेटौंडा 
 

लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय 
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जम्मा पाना 2 मध्ये  ~ 1 ~ 

प्रहरी जवान (प्राववधिक) पदको धिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

 

सूचना नं. 30/०७8-७9, धमधत 2०७8/10/25 
 

यस कायााियबाट संचािन हनु ेनेपाि प्रहरीको देहाय वमोखजमको ववज्ञापन नम्बरको प्रहरी जवान (प्राववधिक) पदको श्री बागमती प्रदेश 
प्रहरी ताधिम केन्द्र, दिुौिी, धसन्द्ििुी बाट धिखित परीक्षाको िागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रधतयोधगतात्मक धिखित परीक्षा पूवा प्रकाखशत 
कायाक्रम अनसुार नेपाि सरकारिे तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पािना गने गराउने गरी देहाय बमोखजमको धमधत, समय र स्थानमा 
सञ्चािन हनुे भएकोिे सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीको िाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । 

 

परीक्षा कायाक्रम 
 

क्र.सं. ववज्ञापन नं. पद/सेवा/समूह/उपसमूह/तह धिखित परीक्षा धमधत/समय उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवन 
प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

1 
39(078/79) 

(ििुा तथा 
समावशेी) 

प्रहरी जवान (प्राववधिक), 
केन्द्रीय प्रहरी ववधि ववधि 
ववज्ञान प्रयोगशािा, ववधि 
ववज्ञान 

2078 फागनु 11 गते 

ववहानको 8:०0 बजे 

(2 घण्टा) 
- 3 

िोक सेवा आयोग, हेटौंडा 
कायाािय, हेटौंडाको परीक्षा हि 

। 

2 
37(078/79) 

(ििुा तथा 
समावशेी) 

प्रहरी जवान (प्राववधिक), 
सवारी महाशािा, इखिधनयररङ 2078 फागनु 11 गते 

द्वदनको 2:०0 बजे 

(2 घण्टा) 
(संयकु्कत पत्र) 

- 9 

3 
38(078/79) 

(ििुा तथा 
समावशेी) 

प्रहरी जवान (प्राववधिक), 
केनाईन महाशािा, केनाईन 
(डग हेण्डिर) 

- 14 

4 
35(078/79) 

(ििुा तथा 
समावशेी) 

प्रहरी जवान (प्राववधिक), 
सूचना प्रववधि धनदेशनािय, 
इखिधनयररङ 

2078 फागनु 12 गते 

ववहानको 8:०0 बजे 

(2 घण्टा) 
- 10 

5 
36(078/79) 

(ििुा तथा 
समावशेी) 

प्रहरी जवान (प्राववधिक), 
भौधतक पूवाािार धनदेशनािय, 
इखिधनयररङ 

2078 फागनु 12 गते 

द्वदनको 2:०0 बजे 

(1 घण्टा 30 धमनेट) 

2078 फागनु 12 गते 

द्वदनको 4:०0 बजे 

(30 धमनेट) 
5 

6 
40(078/79) 

(ििुा तथा 
समावशेी) 

प्रहरी जवान (प्राववधिक), 
नेपाि प्रहरी संगीत ववद्यािय, 
संगीत 

2078 फागनु 13 गते 

द्वदनको 2:०0 बजे 

(2 घण्टा) 
- 

59 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पस 
, हेटौडा 

7 
41(078/79) 

(ििुा तथा 
समावशेी) 

प्रहरी जवान (प्राववधिक), 
संञ्चार धनदेशनािय, 
इखिधनयररङ 

2078 फागनु 14 गते 

द्वदनको 2:०0 बजे 

(2 घण्टा) 
- 

150 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पस 
, हेटौडा 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चािन हनुे द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुेछैन । 

ि) प्रवेश-पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारिाई परीक्षामा सखम्मधित गराईन ेछैन । 

ग) परीक्षा शरुु हनु ुभन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा भवनमा मोबाईि तथा धबद्यधुतय सामाग्री धनषेि गररएको छ । 

ङ) वस्तगुत वहउुत्तर (Multiplce Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंग्रजेी ठुिो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई मात्र मान्द्यता 
द्वदइने छ । 

च) परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

छ) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईन ेछैन । 

ज) परीक्षाथीिे परीक्षामा सहभागी हनु आउँदा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायााियवाट जारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक सक्किै 
प्रमाणपत्र धिई उपखस्थत हनुपुनेछ । 

http://www.psc.gov.np/
mailto:narayani@psc.gov.np


हेटौंडा 
 

लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय 

 

वेवसाइट: www.psc.gov.np फोन : )%&—%@)#)@       फ्याक्स : )%&—%@^*@@       इमेल: hetauda@psc.gov.np 

 

जम्मा पाना 2 मध्ये  ~ 2 ~ 

रष्टव्य:- २ कोधभड-19 को ववशेष संक्रमणकािीन अवस्थामा परीक्षामा सामेि हनेु उम्मेदवारिे देहायका ववषयहरुको पूणा पािना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गनुा अखघ अधनवाया रुपमा मास्क िगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदवार स्वयंिे आफ्नो प्रयोजनको िाधग स्याधनटाईजर तथा िानेपानीको 
व्यवस्था गनुापनेछ । 

ि) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाा, शौचािय जाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दईु धमटरको दरुी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा िवटएका जनशखििे द्वदएको धनदेशन पूणा पािना गनुा पनेछ । 

घ) कोधभड-१९ संक्रधमत उम्मेदवारहरुको िाधग धबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीन ेहुँदा सँक्रधमत परीक्षाथीहरु आफु संक्रधमत भएको जानकारी यस 
कायााियको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईि नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी वा इमेि hetauda@psc.gov.np तथा 
धनवेदनको माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायााियिाई द्वदनहुनु सखुचत गररन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 
बद्रीनाथ सापकोटा 

शाखा अन्िकृि 

http://www.psc.gov.np/
mailto:narayani@psc.gov.np
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     परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ५६/०७८-७९, मिमि २०७८/१०/२६ 

 

नेपाल प्रहरीको पूर्वप्रकामिि मर्ज्ञापन अनुसार प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक) पदको गण्डकी प्रदेि प्रहरी िामलि केन्द्र पोखराबाट मर्सृ्ति स्वास्थ्य प पकरषण प परीषण ािा ्तीपव 

भएका ्मे्मदर्ारहरुको लोक सेर्ा आयोग पोखरा कायावलयबाट सञ्चालन हुने प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीषण ा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य प सुरषण ा सम्बन्धी 

िापदण्ड  र आयोगबाट स्वीकृि संक्रिपको मर्िेष अर्स्थािा परीषण ा (सञ्चालन िथा व्यर्स्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ पालना गने गरा्ने गरी देहाय बिोमजिको 

परीषण ा केन्द्रिा सञ्चालन हुने गरी परीषण ा केन्द्र कायि गकरएको व्यहोरा सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकािन गकरएको छ ।  

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काययक्रम 

क्र.स. मर्ज्ञापन नं. मकमसि 
पद, सेर्ा, 

सिूह/्पसिूह/िह 

परीषण ा मिमि र सिय 
रोल नम्बर 

परीषण ाथी 

संख्या 
परीषण ा केन्द्र 

प्रथि पत्र मििीय पत्र 

१. ३९(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

केन्द्रीय प्रहरी मर्मि मर्ज्ञान 

प्रयोगिाला,  मर्मि मर्ज्ञान 

 

२०७८/११/११ गिे मर्हान 

८.०० बजे (२ घण्टा) 

 

 

- ३०१८९ देखख     

३५९१३ सम्म 
६ जना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा  

कायायलय, पोखराको परीक्षा भवन 

२. ३७(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

सर्ारी िहािाखा, 

इमिमनयकरङ 
२०७८/११/११ गिे मदनको 

२.०० बजे (२ घण्टा) 

(संयुक्त पत्र) 

 

 

- ३००४३ देखख     

३६३२३ सम्म 
२६ जना 

 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा भवन 

३. ३८(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

केनाईन िहािाखा, केनाईन 

(डग हेण्डलर) 

 

- ३०००४ देखख     

३६२६१ सम्म 
२९ जना 

 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 
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४. ३५(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

सूचना प्रमर्मि मनदेिनालय, 

ईमिमनयकरङ 

२०७८/११/१२ गिे मर्हान 

८.०० बजे (२ घण्टा) 

 

 

- ३००१६ देखख     

३६२८४ सम्म 
१३ जना 

 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

५. ३६(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

भौमिक पूर्ाविार 

मनदेिनालय, इमिमनयकरङ 

२०७८/११/१२ गिे मदनको 

२.०० बजे (१ घण्टा ३० 

मिनेट) 

 

२०७८/११/१२ गिे 

मदनको ४.०० बजे 

(३० मिनेट) 

 

३००२६ देखख     

३३४७५ सम्म 
७ जना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

६. ४०(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

नेपाल प्रहरी संगीि मर्द्यालय, 

संगीि 

२०७८/११/१३ गिे मदनको 

२.०० बजे (२ घण्टा) 

 

 

- ३०००१ देखख     

३६३१९ सम्म 
८५ जना 

 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

७. ४१(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

संचार मनदेिनालय, 

इमिमनयकरङ 

२०७८/११/१४ गिे मदनको 

२.०० बजे (२ घण्टा) 

 

 

- ३०००५ देखख     

३६३२४ सम्म 
२१० जना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

 

द्रष्टव्यः-१ 

क) परीषण ा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामिि मबदा पनव गएिा पमन आयोगको पूर्व सूचना मर्ना मनिावकरि कायवक्रि अनुसारको परीषण ा स्थमगि हुनेछैन । 

ख) परीषण ा भर्निा झोला, िोबाइल फोन िथा अन्य मर्द्युिीय सािाग्री लैजान मनषेि गकरएको छ । 

ग) र्सु्तगि बहुरै्कखिक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गनव पाइने छैन । 

घ) परीषण ािा कालो िसी भएको डटपेन/कलि िात्र प्रयोग गनुवपनेछ । 

ङ) र्सु्तगि र्हु्तर प्रश्नको गलि ्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ  । 

च) र्सु्तगि बहु्तर (Multiple Choice) प्रश्नको ्तर लेख्दा अंगे्रजी ठूलो अषण र (Capital Letter) िा  A, B, C, D लेखखएको ्तरलाई िान्यिा मदइने छ । 

छ) परीषण ाथीले अमनर्ायव रूपिा आफ्नो प्ररे्िपत्र मलइव परीषण ा भर्निा जानुपनेछ । 
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ज) िोमकएको परीषण ा केन्द्र बाहेक अन्य परीषण ा केन्द्रिा सहभागी गराइने छैन । 

झ) परीषण ाथीले परीषण ािा आ्ँदा नेपाली नागकरकिाको प्रिापपत्र  र्ा सरकारी कायावलयबाट जारी भएको फोटो सहितको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई 

्पखस्थि हुनुपनेछ । 

 

द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको हवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले देिायका 

हवषयिरुको पूणय पालना गनुयपनेछ    

क) परीषण ा िुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगारै् परीषण ा केन्द्रिा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीषण ा केन्द्र प्ररे्ि अमघ अमनर्ायव रुपिा िास्क लगा्नु पनेछ । साथै ्मे्मदर्ार स्वयंले आफ्नो प्रयोजनको लामग िाक्स, स्यामनटाइजर िथा खानेपानीको 

व्यर्स्था गनुवपनेछ । 

ग) परीषण ा केन्द्र प्ररे्ि गदाव, िौचालय जाँदा आ्ँदा परीषण ा केन्द्रबाट बामहकरदा मभडभाड नगरीकन एक आपसिा स्वास्थ्य प सुरषण ा िापदण्ड पालना हुनेगरी भौमिक 

दुरी कायि गनुव पनेछ । 

घ) परीषण ािा खमटएका जनिखक्तले मदएको मनदेिनको पूपव पालना गनुवपनेछ । 

ङ) परीषण ाथीहरु सिूहिा भेला हुने, कुराकानी गने गनुव हँुदैन । 

च) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीषण ाथीलाई लोक सेर्ा आयोगकै भर्निा मर्िेष परीषण ा केन्द्रबाट परीषण ा मदने व्यर्स्था गकरएको हँुदा संक्रमिि परीषण ाथीले िोबाइल 

नम्बर ९८४१९१८००५ र्ा ९८६२०४७५२० िा सम्पकव  गनुवहुन अनुरोि गकरन्छ ।                                                               

   

              

            

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

  (र्ीरेन्द्रबहादुर स्वाँर) 

      ्पसमचर् 

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

    (टंकप्रसाद पन्थी) 

     िाखा अमिकृि 

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

    (मर्कास बसे्नि) 

      नायब सुब्बा 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(परीक्षा शाखा) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
पाना नं.1 

                  बटुवल, रूपन्देही 
 फोन: ०७१-540207, 071-551328, फ्याक्स: ०7१-547807, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 

नपेाल प्रहरीको प्रहरी जवान (प्राववनर्क) पदहरुको नलखखत परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
 

सूचना नं. ५५/०७८/७९,  नमनत: २०७८।१०।२६ 

 

नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान (प्राववनर्क) पदहरुको लखुववनी प्रदेश प्रहरी तानलम केन्र, बटुवलमा सञ् चालन भएको प्रारखवभक 
स्वास््य परीक्षण तथा शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षा र ववस्ततृ स्वास््य परीक्षणमा उत्तीणा उवमेदवारहरुको नलखखत परीक्षा पूवा 
ननर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सवबन्र्ी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत 
संक्रमणको ववशषे अवस्थामा परीक्षा (सञ् चालन र यवयवस्थापन) सवबन्र्ी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोर्न) को पालना 
गने/गराउने गरी तपनसलको  नमनत, समय र स्थानमा सञ् चालन हनुे भएकोले सवबखन्र्त सबैको जानकारीको लानग यो सूचना  

प्रकाशन गररएको छ। परीक्षाथीहरुले पालना गनुापने ननयमहरु रष्टयवय १ र २ मा उल्लेख गररएको छ। 

 

१. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) निनि निज्ञाि          निज्ञापि िं. : ३९/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७०६६ िेद्धख ५१५०१ लोक सेवा आयोग,  बुटवल कायाालय, 

बुटवलको परीक्षा हल 

३२ जना २०७८ फागुन ११ गते, 

दवहान ८:०० बजे 

२ घन्टा 

 

२. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) सिारी र केिाइि          निज्ञापि िं. : ३७/०७८/७९ र ३८/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

                            (संयुक्त पत्र) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७०४६ िेद्धख ५१५०० लक्ष्मी मा.दव., लक्ष्मीनगर, 

बुटवल 

९०+७०=१६० 

जना 

२०७८ फागुन ११ गते,  

दिनको २:०० बजे 

२ घन्टा 

 

३. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) सूचिा प्रनिनि           निज्ञापि िं. : ३५/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७००१ िेद्धख ५१५२२ लोक सेवा आयोग,  बुटवल 

कायाालय, बुटवलको परीक्षा हल 

७६ २०७८ फागुन १२ गते,  

दवहान ८:०० बजे 

 २ घन्टा 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(परीक्षा शाखा) 
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                  बटुवल, रूपन्देही 
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४. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) भोनिक पूिायिार            निज्ञापि िं. : ३६/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या पत्र परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७१०६ िेद्धख ५१५३३ लोक सेवा आयोग,  बुटवल 

कायाालय, बुटवलको 

परीक्षा हल 

३७ प्रथम २०७८ फागुन १२ गते,  

दिनको २:०० बजे 

१ घन्टा  

३० दमनेट 

द्धितीय २०७८/ फागुन १२ गते, 

दिनको ४:०० बजे 

३० दमनेट 

 

५. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) संगीि                          निज्ञापि िं. : ४०/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७०१७ िेद्धख ५१५०२ ऊदजरदसंह मा.दव., मैनाबगर, बुटवल २४८ २०७८ फागुन १३ गते,  

दिनको २:०० बजे 

२ घन्टा 

 

६. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) संचार           निज्ञापि िं. : ४१ /०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७००२ िेद्धख ३८१७३ लक्ष्मी मा.दव., लक्ष्मीनगर, बुटवल   १८० २०७८ फागुन १४ गते,  

दिनको २:०० बजे 

२ घन्टा 

२. ३८१८० िेद्धख ४३१४३ दतलोत्तमा मा.दव., नेपालगञ् जरो,, बुटवल १८० 

३. ४३१४७ िेद्धख ५१५३८ जनता मा.दव., रामनगर, बुटवल १७५ 

 

रष्टयवय १:- 

1. उवमेदवारले उत्तरपखुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

2. वस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश् नको उत्तर लेख्दा अंग्रजेी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D 

लेख् नपुनेछ। सानो अक्षर (Small Letter) मा लेखखएको उत्तरलाई मान्यता ददइनेछैन। 

3. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पनन उवमेदवारलाई परीक्षामा सखवमनलत नगराईने हुुँदा प्रवेश-पत्र अननवाया रुपमा साथमा नलई 
परीक्षा सञ् चालन हनुभुन्दा कखवतमा १ (एक) घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपनुन ुपनेछ। 

4. परीक्षामा सवबखन्र्त ननकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सुँगै आफ्नो नागरीकता वा नपेाल सरकारबाट जारी भएको फोटो 
सवहतको कुनै सक् कलै पररचयपत्र अननवाया रुपमा साथमा नलई आउनपुनेछ। 

5. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोननक नडभाइसहरु लैजान ननषेर् गररएको छ। 

6. परीक्षा सञ् चालन हनु ेददन अप्रयायाखशत ववदा पना गएमा पनन आयोगको पूवा सूचना ववना ननर्ााररत कायाक्रम अनसुारको 
परीक्षा कायाक्रम स्थनगत हनुछैेन। 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(परीक्षा शाखा) 
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रष्टयवय 2:- कोनभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उवमेदवारले अननवाया मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लानग स्याननटाइजर तथा 
खानेपानी समेत नलई आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर ननस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा नभडभाड नगरीकन एक 
आपसमा २ (दईु) नमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेलाहनु,े कुराकानी गने गनुाहदैुन। 

४. कोनभड-१९ बाट संक्रनमत परीक्षाथीहरुका लानग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको ववशेष परीक्षा 
हलमा परीक्षा केन्रको यवयबस्था गररएको हुुँदा संक्रनमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल 
(फो.नं. 071-551328, 540207) मा पूवा जानकारी ददई उक्त ववशषे परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा 
सहभागी हनु सक्नछेन।् 

५. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले ददएको ननदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

 

 

......................... 
(चरुा बहादरु काकी) 

   नायब सबु्बा 

........................... 
(मदन कुमार बजगाईँ) 

शाखा अनर्कृत 

      ....................... 
      (ध्यानकुमार थापा) 

             उपसखचव 

   

 

  



लोक सेवा आयोग 

सुखेर्त कायार्लय 
 

 
फोन नं. ०८३-५२०१०६, याक्स नं. ०८३-५२१८०३, website: www.psc.gov.np,  Email: surkhet@psc.gov.np 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

सूचना नं. :- ६७/०७८-७९, िमित: २०७८/१०/२६ 
नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान (प्रािविधक) पदको  

परीक्षा के द्र कायम गिरएको  सूचना  । 
          लोक सेवा आयोग सखुेर्त, कायार्लयबाट संचालन हनुे कणार्ली प्रदशे प्रहरी तािलम के द्र, सखुेर्त (हाल नेपालगंज, बाँके) मा 
प्रारि भक वा य परीक्षण तथा शारीिरक त दु ती परीक्षा भई िलिखत परीक्षाका लािग छनौट भएका नपेाल प्रहरी, प्रहरी जवान 
(प्रािविधक) पदका उ मेदवारह को प्रितयोिगता मक िलिखत परीक्षा िन न िमित, समय र थानमा संचालन हुने भएकोले स बि धत 
सबैको जानकारीको लािग यो सचूना प्रकाशन गिरएको छ । 
परीक्षा कायर्क्रम 
 

क्र.सं. 
िवज्ञापन नं./ 
िकिसम 

पद/ सेवा/ समूह/ उपसमूह/ तह 
िलिखत परीक्षा िमित/ समय

रोल न.ं परीक्षा के द्र 
प्रथम पत्र िद्वतीय पत्र

१ 
३९ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), के द्रीय प्रहरी 
िविध िवज्ञान प्रयोगशाला, िविध िवज्ञान 

२०७८ फागनु ११ गते 
िवहानको ८:०० बजे 
(२ घ टा) 

- 
५३४७८-
६९४४९ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) के द्र 
। 

२ 
३७ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), सवारी 
महाशाखा, इि जिनयिरङ 

२०७८ फागनु ११ गते 
िदनको २:०० बजे (२ 
घ टा) (संयकु्त पत्र) 

- 
५३४७२-
७०४२४ 

३ 
३८ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), केनाईन 
महाशाखा, केनाईन (डग हे  डलर) 

- 
५३१३२-
७०५३१ 

४ 
३५ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), सचूना 
प्रिविध िनदेर्शनालय, इि  जिनयिरङ 

२०७८ फागनु १२ गते 
िवहानको ८:०० बजे 
(२ घ टा) 

- 
५३०२५-
७०५६५ 

५ 
३६ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), भौितक 
पवूार्धार िनदेर्शनालय, इि  जिनयिरङ 

२०७८ फागनु १२ गते 
िदनको २:०० बजे (१ 
घ टा ३० िमनेट) 

२०७८ फागनु १२ 
गते िदनको ४:०० 
बजे (३० िमनेट) 

५३१०६-
७०३०५ 

६ 
४० (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), नेपाल प्रहरी 
संगीत िवद्यालय, संगीत 

२०७८ फागनु १३ गते 
िदनको २:०० बजे (२ 
घ टा) 

- 

५३००७-
५५१७३ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) “क” 
के द्र । 

५५१८३-
७०५५७ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) “ख” 
के द्र 

७ 
४१ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), सं  चार 
िनदेर्शनालय, इि जिनयिरङ 

२०७८ फागनु १४ गते 
िदनको २:०० बजे (२ 
घ टा) 

- 

५३०३०-
५४९११ 

ी कृ  ण मा.िव. इत्राम,
सखुेर्त । 

५५९१५-
६९१८६ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) “क” 
के द्र । 

६९१९०-
७०५६३ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) “ख” 
के द्र । 

 

द्र  ट य : (परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पालना गनुर् पनेर् िवषयह ) 
१. प्रवेशपत्र िबना परीक्षामा सि मिलत नगराइने हुदँा प्रवेशपत्र अिनवायर् पमा साथमा िलई परीक्षा संचालन हुनुभ दा क तीमा १ घ टा 

अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नुपनेर्छ । प्रवेशपत्रको प्रितिलिप आव यक पनेर् उ मेदवारले स बि धत कायार्लयबाट अिनवायर् पमा परीक्षा 
संचालन हुनभु दा एक िदन अगावै प्रवेशपत्र िलइसक्न ुपनेर्छ । 

 



लोक सेवा आयोग 

सुखेर्त कायार्लय 
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वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

२. परीक्षा िदन आँउदा नेपाली नागिरकताको सक् कल प्रमाण पत्र वा नेपाल सरकारद्बारा जारी गिरएको फोटो सिहतको कुनै पिरचय-पत्र सिहत 
उपि थत हुनुहोला अ यथा परीक्षामा सि मिलत गराइने छैन । 

३. परीक्षामा खिटएका जनशिक्तले िदएको िनदेर्शन पणूर् पमा पालना गनुर् पनेर्छ । 
४. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अ य इलेक्ट्रोिनक िडभाइसह  लैजान िनषेध गिरएको छ ।  
५. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/ डटपेन मात्र प्रयोग गनुर् पनेर्छ । 
६. उ मेदवारले अिनवायर् पमा मा क लगाई परीक्षा के द्रमा प्रवेश गनुर् पनेर्छ  साथै आ नो प्रयोजनको लािग यािनटाइजर तथा खानेपानी वयंले 

िलई आउनु पनेर्छ । 
७. परीक्षा के द्रमा प्रवेश गदार्, शौचालय प्रयोग गदार् र परीक्षा के द्रबाट बािहर िन कदा एक आपसमा भौितक दरुी कायम गनुर् पनेर्छ । 
८. परीक्षाथीर्ह ले समहूमा भेला हुने ज ता कायर् नगनेर् । 
९. कोिभड-१९ बाट संक्रिमत िबरामीको लािग लोक सेवा आयोग, सखुेर्त कायार्लयमा िवशेष परीक्षा के द्र यव था गिरएकोले स बि धत 

उ मेदवारले यस कायार्लयको  फोन नं. ०८३-५२०१०६/५२५५०६ वा ईमेल - surkhet@psc.gov.np मा परीक्षा अगावै स पकर्  गनुर् पनेर्छ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (बजृ लाल चौधरी) 
क यटुर अपरेटर 

(आरती अिधकारी)
शाखा अिधकृत 

(पणूर्मान े  ठ)
उपसिचव



 

लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 

 

                                             

          राजपुर, डोटी 
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दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना 

सचूना नं. ४९/०७७-७८, दमदत : २०७८।१०।२६ 

यस कायाालयबाट संचालन हुने नपेाल प्रहरीको तपससलमा उल्लेसित सिज्ञापन नम्बरहरुको प्रहरी जिान पद (प्रासिसिक), (िलुा तथा समािेशी) तफा  

श्री सिुुर पदिम प्रिेश प्रहरी कायाालय, दिपायलबाट सलसित परीक्षाको लासि छनौट भएका उम्मेदिारहरुको प्रसतयोसितात्मक सलसित परीक्षा नपेाल 

सरकारले तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बस ि मापदण्ड पालना िने िराउने िरी पिूा सनिााररत परीक्षा कायारम म बमोसजम सनम्न समसत, समय र स्थानमा संचालन हुन े

भएकोले सम्बस ित सबैको जानकारीको लासि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम 

क्र.स.ं 

दवज्ञापन 

नं. / 

(०७८/७९) 

पि, तह, सेवा, समुह, 

उपसमूह 

दलदित परीक्षा दमदत र समय रोल नं. 
परीक्षा भवन 

उम्मेिवार 

सखं्या 
प्रथम पत्र दितीय पत्र िेदि सम्म 

१. ३९ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

के रीय प्रहरी सिसि 

सिज्ञान, सिसि सिज्ञान 

२०७८ फािनु ११ िते, 

सिहान ८:०० बजे  

(२ घण्टा) 

- सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

७ 

२. ३७ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

सिारी महाशािा, 

इस जसनयररङ्ि 
२०७८ फािनु ११ िते, 

सदनको २:०० बजे  

(२ घण्टा) (संयकु्त पत्र) 

_ सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

४३ 

३. ३८ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

केनाइन महाशािा, 

केनाइन (डि हणे्डलर) 

_ सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

४२ 

४. ३५ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

सचूना प्रसिसि 

सनदशेनालय, 

इस जसनयररङ्ि 

२०७८ फािनु १२ िते, 

सिहान ८:०० बजे 

(२ घण्टा) 

_ सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय राजपरु, 

डोटी 

६० 

५. ३६ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

भौसतक पूिाािार 

सनदशेनालय, 

इस जसनयररङ्ि 

२०७८ फािनु १२ िते, 

सदनको २:०० बजे  

(१ घण्टा ३० समनेट) 

२०७८ फािनु १२ 

िते, सदनको 

४:०० बजे  

(३० समनेट) 

सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

२५ 

६. ४० 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

नेपाल प्रहरी संिीत 

सिद्यालय, संिीत 

२०७८ फािनु १३ िते, 

सदनको २:०० बजे  

(२ घण्टा) 

 सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

९३ 

७. ४१ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

सञ्चार सनदेशनालय, 

इस जसनयररङ्ि 

 

२०७८ फािनु १४ िते, 

सदनको २:०० बजे  

(२ घण्टा) 

_ 

७४५०१ ८०७३१ 
सजुङ्ि मा.सि. राजपरु, 

डोटी 
२०० 

८०७३३ ८७३९२ 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

१६४ 
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लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 

 

                                             

          राजपुर, डोटी 
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द्रष्टव्य: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने सदन अप्रत्यासशत सिदा पना िएमा पसन आयोिको पिूा सचूना सिना सनिााररत कायारम म अनसुारको परीक्षा स्थसित हुन ेछैन । 

ि) प्रिेशपत्र सिना परीक्षामा ससम्मसलत निराईन ेहुुँदा असनिायारुपमा  प्रिेशपत्र साथमा सलई परीक्षा संचालन हुन ुभ दा १ घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा आइपगु्न ु

पनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र सितरर् िररने छैन । 

ि) परीक्षा भिनमा झोला, मोिाइल, क्याल्कुलेटर तथा अ य सिद्यतुीय सामाग्रीहरु लैजान सनषेि िररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ । िस्तिुत बहु िैकसल्पक प्रश्नको उत्तर सददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनछे । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा सदन आउुँदा नपेाली नािररकताको प्रमार्पत्र िा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो ससहतको कुनै एक सक्कलै प्रमार्पत्र 

असनिाया रुपमा सलई उपसस्थत हुन ुपनेछ । 

च) सकं्रमणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवस्थापन) सम्बदन्ध सशंोदधत मापिण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथेले तपदसलमा 

उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पनेछ । 

 परीक्षा के रमा प्रिेश िनुाअसघ उम्मदेिार स्ियंले कसम्तमा माक्स, स्यासनटाइजर तथा आफ्नो लासि िानपेानीको असनिाया व्यिस्था िनुा पनछे । 

 परीक्षाथीले परीक्षा के रमा प्रिेश िदाा, सनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा सभडभाड निरीकन एकआपसमा २ (दईु) समटरको दरूी कायम िनुापनछे । 

 परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े कुराकानी िन ेिनुा हुुँदनै । परीक्षामा िसटएका जनशसक्तले सदएको सनदशेनको परू्ा पालन िनुापनछे । 

 परीक्षाथीले लेख्न बाुँकी रहकेो उत्तरपसुस्तकाको िाली ााउुँ स्ियंले काटी, दस्तित िरी, उत्तरपसुस्तका ि ती िरी उत्तरपसुस्तका बझुाएको हस्ताक्षर 

िरेर मात्र पररक्षा हलबाट बासहर जान ुपनेछ । 

 कोसभड-१९ (COVID-19) संरम समत उम्मेदिार परीक्षामा ससम्मसलत हुन ेभएमा सम्बस ित उम्मेदिारले यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ 

िा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  िरी िा इमले तथा सनिेदनको माध्यमबाट यस कायाालयलाई परीक्षा संचालन हुन ुभ दा अिाडी सो को  जानकारी 

असनिाया रुपमा िराउन ुपनेछ ।         

                                                             

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

िर्शे बहादरु काायत        रमेश कुमार कटुिाल                                सबष्र् ुपौडेल 

    कम््यटुर अपरेटर             शािा असिकृत                                      सन. कायाालय प्रमिु   
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लोक सेवा आयोग 

काठमाड ौं कार्ाालर् 

(परीक्षा शाखा) 

 

-1- 
 

                                                               अनामनगर, काठमाड ौं 

 ०१-४771981,  ४771982,  ४77198४           फ्याक्स नं- ०१-477198३                        वेवसाइटः www.psc.gov.np             इमेलः kathmandu@psc.gov.np 

नपेाल प्रहरी तर्फ को प्रहरी जवान (प्राववधिक) पदहरुको धलखित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको संशोधित सूचना 

सूचना नं. ९०/०७८-७९, धमधत २०७८।११।०१ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  कायाालयले सञ्चालन गन  नपेाल प्रहरी तर्ा को मममत २०७८।०६।२२ गते प्रकामशत तपमसलको विज्ञापन नौं.,  पद, सेिा, समूह र उपसमूहको 

पदहरुमा श्री महानरीर् प्रहरी विक्षालर्, महाराजगौंज, काठमाड ौंबाट  मलखखत परीक्षाका लामग छन ट भएका उमे्मद  वारहरुको मलखखत परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको 

स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सौंक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो सौंशोधन समहत) 

को पालना गन  गराउने गरी यस कायाालयको सूचना नौं. ८९ बाट मममत २०७८।१०।२६ गते परीक्षा भवन कायम सम्बन्धी सूचना प्रकामशत गररएकोमा अन्यथा हुन गएकोले तपविल 

बमोवजमको वमवत, समर् र स्थानमा उल्लिल्लित परीक्षा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा भिन कार्म गररएकोले र्ो सौंिोवित सूचना प्रकावित गररएको छ। तोमकएको परीक्षा 

भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पमन उमे्मदवारहरुलाई सखम्ममलत गराइने छैन। तोमकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनुभन्दा कखिमा १ (एक) घण्टा अगावै पुगु्न पन छ । 

परीक्षाथीहरूले अमनवाया रूपमा पालना गनुापन  मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उले्लख गररएको छ। 

तपविल 
 

परीक्षा कायफक्रम र परीक्षा भवन 

क्र.सौं विज्ञापन नौं. पद, सेिा, समूह,उपसमूह प्रथम प्रत्र वितीर् पत्र दताा नौं. 
उम्मदेिार 

सौंख्या 
परीक्षा केन्द्र 

१ 
३९(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 
प्रहरी जवान (प्रामवमधक), मवमध मवज्ञान 

२०७८।११।११ गते 

मबहानको ८:०० बजे 

२ घण्टा 
- ९२७४९ देखख ९५९७१ सम्म २७ जना 

श्री लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं  

कायाालय, अनामनगर 

२ 
३७(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), इमिमनयररङ 

(मेकामनकल इमिमनयररङ तथा सवारी) 

२०७८।११।११ गते 

मदनको २:०० बजे 

 (सौंयुक्त पत्र) 

२ घण्टा 

- 
९०५०३ देखख ९५९३६ सम्म ७२ जना 

श्री एखिसन कलेज, मध्यबानेश्वर 

३ 
३८(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), केनाईन (डग 

ह्याण्डलर) 
९०५१० देखख ९५९२८ सम्म ५२ जना 

४ 
३५(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), इमिमनयररङ 

(सूचना प्रमवमध/कम्प्युटर) 

२०७८।११।१२ गते 

मबहानको ८:०० बजे 

२ घण्टा 
- ९२६०५ देखख ९५८७४ सम्म ४५ जना 

श्री लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं  

कायाालय, अनामनगर 
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क्र.सौं विज्ञापन नौं. पद, सेिा, समूह,उपसमूह प्रथम प्रत्र वितीर् पत्र दताा नौं. 
उम्मदेिार 

सौंख्या 
परीक्षा केन्द्र 

५ 
३६(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), 

इमिमनयररङ(आवास तथा भ मतक 

इमिमनयररङ) 

२०७८।११।१२ गते 

मदनको २:०० बजे 

१ घण्टा ३० ममनेट 

२०७८।११।१२ गते 

मदनको ४:०० बजे 

३० ममनेट 

९२७०२ देखख ९५८३५ सम्म १५ जना 
श्री लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं  

कायाालय, अनामनगर 

६ 
४०(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 
प्रहरी जवान (प्रामवमधक), सौंगीत 

२०७८।११।१३ गते 

मदनको २:०० बजे 

२ घण्टा 
- ९०५२० देखख ९५९८६ सम्म  १५५ जना 

श्री एखिसन कलेज, मध्यबानेश्वर 

 

७ 
४१(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), इमिमनयररङ 

(सञ्चार) 

२०७८।११।१४ गते 

मदनको २:०० बजे 

२ घण्टा 
- 

९०५०२ देखख ९५२९२ सम्म २०० जना श्री एखिसन कलेज (क), मध्यबानेश्वर 

९५२९५ देखख ९५९७९ सम्म ११४ जना श्री एखिसन कलेज (ख), मध्यबानेश्वर 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने मदन आयोगको पूवा सूचना मवना मनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगत हुनेछैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोग गनुापन छ । 
3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल र्ोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोमनक मडभाइसहरु लैजान मनषेध गररएको छ।  
4. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंगे्रजी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखखएको उत्तरलाइा मात्र मान्यता मदइने छ । 

5. प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाइा  परीक्षामा सखम्ममलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अमनवाया रूपमा साथमा मलइा परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा किीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा 

आइपुगु्नपन छ । 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अमनवाया रूपमा मलइा आउनुपन छ । 

द्रष्टव्य २:- कोवभड-१९ सौंक्रमणबाट सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले अवनिार्ा पालना गनुापने थप विषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अमघ उमे्मदवार स्वयौंले कखिमा माक्स, स्यामनटाइजर तथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवाया व्यवस्था गनुा पन छ । 

2. उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र मनस्कदा मभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ मतक दूरी कायम गनुा पन छ । 

3. परीक्षामा खमटएका जनशखक्तले मदएको मनद शनको पूणा पालना गनुापन छ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुापदाा मभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोमकएको स्थानमा जानुपन  छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गना पाइने छैन । 
6. कोमभड-१९ बाट सौंक्रममत परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सौंक्रममत परीक्षाथीले आरू् सौंक्रममत भएको जानकारी यस कायाालयको टेमलर्ोन नौं. ०१-४७७१९८२ 

वा ०१-४७७१९८५ वा मोवाइाल नम्बर ९८४१७७७६७० वा नेपाल प्रहरीको मोवाईल नौं ९८५१२८१३८७ वा ९८५६०९००४३ मा सम्पका  गरी अमग्रम जानकारी मदनु पन छ। 

 
 

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

(रामप्रसाद प डेल) 

नायव सुब्बा 

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

(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली) 

शाखा अमधकृत 

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

(चन्द्रकान्त मनर ला) 

उपसमचव 
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