
 
 

सूचना  !     सूचना  !!   सूचना !!! 
  

नेपाल प्रहरीमा ररक्त प्रहरी जवान (जनपद) पदमा खलुा प्रतियोतििाद्वारा 

समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपूतिि िनि प्रहरी प्रधान कायािलयबाट तमति 

२०७८/०८/१० ििे प्रकातशि तवज्ञापन अनुसार प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रहरू र 

महानगरीय प्रहरी लशक्षाियमा संचालन भएको  लवस्तृत स्वास््य परीक्षणमा 

उत्तीर्ि भएका सम्पूर्ि उम्मेदवारहरूको लमलत २०७९/०१/१० गते लिहान ८:०० 

िजे िोक सेवा आयोगद्वारा लनम्नानुसारको परीक्षा केन्द्रहरूमा लिलित 

परीक्षा सञ्चािन हुने व्यहोरा सम्बतधधि सम्पूर्ि उम्मेदवारहरूको िानकारीको 

लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।  

साथै तलतखि परीक्षामा सहभािी हुने उम्मेदवारहरूले सम्बतधधि 

कायािलयबाट उपलब्ध िराईएको प्रवेश-पत्र सँिै आफ्नो सक्किै नागररकताको 

प्रमाण-पत्र वा नेपाि सरकारिाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचय-

पत्र अतनवायि रूपमा साथमा तलई परीक्षा शरुू हुनु भधदा कम्िीमा १ घण्टा अिावै 

िोतकएको स्थानमा उपतस्थि हुनु हुन िानकारीको लाति सूतचि िररधछ ।  

 

लनम्न:- 
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k/LIff ejg sfod ul/Psf] ;"rgf 

;"rgf g+= ^%÷)&*–&(, ldltM @)&*.!@.@! 

 o; sfof{noaf6 ;+rfng x'g] >L g]kfn k|x/L tkm{sf] ldlt @)&*.)*.!) ut] k|sflzt lj1fkg 

tyf ldlt @)&*.!@.)@ ut] lnlvt k/LIff sfo{qmd k|sflzt eP cg';f/ k|x/L hjfg -hgkb_ kbsf] 

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 .  

k/LIff ;+rfng ;DaGwL sfo{qmd M 

क्र.स. विज्ञापन नं. पद, सेिा, समूह, तह विषय 

!= ४३/ ०७८-७९ (खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) २०७९ बैशाख १० गते ववहानको ८:०० बजे (२ घण्टा) 

परीक्षा भिन 

सि. नं. 
रोल नं. 

परीक्षा भवन उमे्मद्वार िंख्या 

देखि सभत्रका 

1 11 1104 श्री भाषा मा.वव., कागते, धनकुटा (क केन्द्र) 200 

2 1107 1768 श्री भाषा मा.वव., कागते, धनकुटा (ख केन्द्र) 180 

3 1771 2394 श्री लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाको परीक्षा हल 180 

4 2399 3101 श्री गोकुणे्डश्वर मा.वव., वसरानबजार, धनकुटा (क केन्द्र) 200 

5 3104 4716 श्री गोकुणे्डश्वर मा.वव., वसरानबजार, धनकुटा (ख केन्द्र) 200 

6 4720 5830 श्री धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, धनकुटा (क केन्द्र) 180 

7 5831 7574 श्री धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, धनकुटा (ख केन्द्र) 200 

8 7575 9250 श्री धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, धनकुटा (ग केन्द्र) 200 

9 9251 11336 श्री धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, धनकुटा (घ केन्द्र) 200 

10 11352 12954 श्री विवेणी मा.वव. धनकुटा (क केन्द्र) बसपाका  छेउ 200 

11 12960 14470 श्री विवेणी मा.वव. धनकुटा (ख केन्द्र) बसपाका  छेउ 178 

कूल जम्मा 2119 
b|i6Jo M  

 k|j]zkq ljgf k/LIffdf ;lDdlnt gu/fO{g] x'Fbf clgjfo{?kdf k|j]zkq ;fydf lnO{ k/LIff ;+rfng x'g' eGbf ! 306f 

#) ldg]6 cufj} k/LIff ejgdf cfOk'Ug' kg]{5 . k/LIff ejgaf6 k|j]zkq ljt/0f ul/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] slDtdf dfS;, :oflg6fOh/ tyf cfkm\gf] nflu vfg]kfgLsf] 

clgjfo{ Joj:yf ug{'kg]{ . 
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-@_  pDd]bjf/n] k/LIff s]G›df k|j]z ubf{ / lg:sbf le8ef8 gu/Lsg Psfk;df b'O{ ld6/sf] b"/L sfod 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};+u tf]lsPsf] :yfgdf hfg'kg]{ . 

-%_  k/LIffyL{x? ;d"xdf e]nf x'g], s'/fsfgL ug]{ ug'{ x'Fb}g . 

-^_ k/LIffyL{n] n]Vg afFsL /x]sf] pQ/k'l:tsfsf] vfnL 7fpFdf cfkm} sf6\g' kg]{5 / pQ/k'l:tsf uGtL u/L   

a'emfpg' kg]{5 . 

 

 

 

     -uf]kfn sfsL{_            -anb]jk|;fb hf]zL_  

      gfoj ;'Aaf                   sfof{no k|d'v 

        



 

रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

जरेश्वय, भहोत्तयी 

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७   website: www.psc.gov.np  E-mail: jaleshwor@psc.gov.np 

 

 

 

 

प्रहयी जवान ऩदको ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना 
सूचना नॊ. 74/०७८-७९, मभम ् २०७8/12/२६ 

 

 रोक सेवा आमोग, जरेश्वय कामाारमफाट सञ्चारन हनुे श्री नेऩार प्रहयीको मभम  2078/08/10 ग े प्रकाशि  ववऻाऩन 
अनसुाय प्रहयी जवान (जनऩद) ऩदको रामग दयखास्  ददएका उम्भेदवायभध्मे याजववयाज बनाा छनौट केन्द्र, सप्तयीफाट मरशख  ऩयीऺाका 
रामग छनौट बएका सम्ऩूर्ा उम्भेदवायहरूको प्रम मोमग ात्भक मरशख  ऩयीऺा ऩूवा मनधाारय  कामाक्रभानसुाय मनम्न मभम , सभम य 
स्थानभा सञ् चारन हनुे बएकोरे सम्फशन्द्ध  सफैको जानकायीका रामग मो सूचना प्रकाशि  गरयएको छ। 
 

ऩयीऺासम्फन्द्धी कामाक्रभ 
क्र.सॊ. ववऻाऩन नम्फय ऩयीऺा मभम  य सभम सभम अवमध 
१ 43/078-79 207९ फैिाख १० ग े, मफहान ८:00 फजे 2:00 घण्टा 

 

ऩयीऺा बवनसम्फन्द्धी वववयर् 

क्र.सॊ. 
योर नम्फय 

सॊख्मा ऩयीऺा बवन 
देशख सम्भ 

१ 15006 15909 2४0 जना श्री या.वव.भ. क्माम्ऩस, जरेश्वय "क" केन्द्र  
2 15913 18613 2६0 जना श्री या.वव.भ. क्माम्ऩस, जरेश्वय "ख" केन्द्र  
3 18616 20553 2१५ जना श्री साउथ एमसमन क्मा.इ.फोमडाङ्ग स्कुर, जरेश्वय केन्द्र 
4 20562 22257 २५० जना श्री एडबान्द्स रनाय वहभारमन भा.वव., जरेश्वय केन्द्र 
5 22267 23572 २५० जना श्री न्द्मू भोडान भा.वव., जरेश्वय केन्द्र 
6 23581 25208 २२० जना श्री ववर्ा ववद्या भशन्द्दय, जरेश्वय केन्द्र 

 
 

रष्टव्म् 
 प्रवेिऩत्र मफना ऩयीऺाभा सशम्भमर  नगयाइने हुॉदा अमनवामारूऩभा प्रवेि ऩत्र साथभा मरइा ऩयीऺा सञ्चारन हनुबुन्द्दा १ घण्टा 

अगावै ऩयीऺा केन्द्रभा आइाऩनुुन ुऩनेछ। 
 ऩयीऺाथीरे ऩयीऺा केन्द्रभा आउदा सक्करै नागरयक ाको प्रभार्ऩत्र वा सयकायी कामाारमफाट जायी बएको पोटोसवह को कुनै 

एक सक्करै प्रभार् ऩत्र अमनवामारूऩभा आपूसाथ मरई आउन ुऩनेछ। 
 उत्तय ऩशुस् काभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुाऩनेछ ।  
 ऩयीऺा बवनभा भोवाइर पोन  था अन्द्म इरेक्रोमनक मडबाइसहरू मनषधे गरयएको छ । 
  ोवकएको ऩयीऺा बवन फाहेक अन्द्म ऩयीऺा बवनहरूभा कुनै ऩमन उम्भेदवायराई सशम्भमर  गयाइने छैन । 
 आमोगको ऩूवा सूचना ववना मनधाारय  कामाक्रभ अनसुायको ऩयीऺा स्थमग  हनुे छैन। 
 प्रवेि ऩत्रको प्रम मरवऩ आवश्मक ऩयेभा आमोगको जरेश्वय कामाारमभा एक ददन अगावै सम्ऩका  गनुाऩनेछ । 

 



 

रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

जरेश्वय, भहोत्तयी 

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७   website: www.psc.gov.np  E-mail: jaleshwor@psc.gov.np 

 

 

सॊक्रभर्को वविेष अवस्थाभा ऩयीऺा सम्फन्द्धी भाऩदण्ड (सञ्चारन  था व्मवस्थाऩन), २०७७ अनसुाय ऩयीऺाथीरे ऩारना गनुाऩने ववषमहरू् 

 ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेि गनुाअशघ उम्भेदवाय स्वमभ   रे भाक्स, स्मामनटाइजय  था आफ्नो रामग खानेऩानीको व्मवस्था गनुाऩने। 
 उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेि गदाा य मनस्कदा अनावश्मक मबडबाड नगने। 
 ऩयीऺाभा खवटएका जनिशिरे ददएको मनदेिनको ऩूर्ा ऩारना गनुाऩने। 
 ऩयीऺाथीहरू ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेि गदाा, फावहय मनस्कॉ दा, िौचारम प्रमोग गनुाऩदाा मबडबाड नगरयकन दयुी कामभ गयी 

क्रभसॉगै  ोवकएको स्थानभा जानऩुने। 
 कोमबड-19 फाट सॊक्रमभ  ऩयीऺाथीरे ऩयीऺाभा सशम्भमर  हनुबुन्द्दा एक ददन अगावै कामाारमको पोन 044-520147 वा 

भो.नॊ. ९८४१५९९४८५ भा अमनवामा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 
 
 

 

 

 

     
    

(सयेुि फाफ ुशघमभये)                    
िाखा अमधकृ  

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसशचव (कृष्र् याज मगयी)                    

नामव सबु्फा 
 



हेटौंडा 
 

लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय 

 

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

 

जम्मा पाना 1 मध्ये  ~ 1 ~ 

प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. 32/०७8-७9, लमलत 2०७8/12/27 

 

यस कायााियबाट संचािन हनुे नेपाि प्रहरीको ववज्ञापन नम्बर 43(078/79) , प्रहरी जवान (जनपद) पदको श्री बागमती प्रदेश 
प्रहरी तालिम केन्द्र, दधुौिी, लसन्द्धिुीबाट प्रारखम् क ववाव्य परीक्षण तथा शारीररक तन्द्दरुुवती र वववततृ ववाव्य परीक्षणमा उत्तीणा  एका 
उम्मेदवारहरुको प्रलतयोलगतात्मक लिखित परीक्षा पूवा प्रकाखशत कायाक्रम अनसुार नेपाि सरकारिे तोकेको ववाव्य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड 
पािना गने गराउन ेगरी देहाय बमोखजमको लमलत, समय र वथानमा सञ्चािन हनुे  एकोिे सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाखशत 
गररएको छ । 

लिखित परीक्षा कायाक्रम 

ववज्ञापन नं. पद ववषय परीक्षा प्रणािी परीक्षा लमलत र समय समय अवलध 

43(078/79) 

(ििुा तथा समावेशी) 
प्रहरी जवान 

(जनपद) 

नेपािी रचना , अंग्रजेी र गखणत ववषयगत 

2079/01/10 गते 

ववहान 8:00 बजे 
1 घण्टा ३० लमनटे 

सामान्द्य ज्ञान, प्रहरी सेवा र 
बौविक परीक्षा 

बवतगुत 
2079/01/10 गते 

ववहान 9:30 बजे 
३० लमनेट 

परीक्षा  वन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको दताा नं.  परीक्षाथी संख्या परीक्षा  वन 

1 25301 देिी 25780 सम्म 200 श्री लसिाथा मा.वव., नगरपालिका रोड, हेटौंडा, (केन्द्र-क) 

2 25781 देिी 26275 सम्म 200 श्री लसिाथा मा.वव., नगरपालिका रोड, हेटौंडा, (केन्द्र-ि) 

3 26276 देिी 28133 सम्म 200 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पस, हेटौडा, (केन्द्र-क) 

4 28139 देिी देिी देिी माथी सँबै उम्मेदवारहरु 288 श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पस, हेटौडा, (केन्द्र-ि) 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चािन हनुे ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा आयोगको पूवा सूचना ववना लनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा वथलगत हनुेछैन । 

ि) प्रवेश-पत्र ववना कुनै पलन उम्मेदवारिाई परीक्षामा सखम्मलित गराईन ेछैन । 

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

घ) परीक्षा  वनमा मोबाईि तथा लबद्यलुतय सामाग्री लनषेध गररएको छ ।परीक्षामा क्याल्कुिेटर प्रयोग गना पाइन ेछैन । 

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

च) परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

छ) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सह ागी गराईन ेछैन । 

ज) परीक्षाथीिे परीक्षामा सह ागी हनु आउँदा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायााियवाट जारी  एको फोटो सवहतको कुनै एक सक्किै 
प्रमाणपत्र लिई उपखवथत हनुपुनेछ । 

रष्टव्य:- २ कोल ड-19 को ववशेष संक्रमणकािीन अववथामा परीक्षामा सामेि हनेु उम्मेदवारिे देहायका ववषयहरुको पूणा पािना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गनुा अखघ अलनवाया रुपमा मावक िगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदवार ववयंिे आफ्नो प्रयोजनको िालग वयालनटाईजर तथा िानेपानीको 
व्यववथा गनुापनेछ । 

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

ग) परीक्षामा िवटएका जनशखििे ददएको लनदेशन पूणा पािना गनुा पनेछ । 

घ) कोल ड-१९ संक्रलमत उम्मेदवारहरुको िालग लबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबवथा गरीन ेहुँदा सँक्रलमत परीक्षाथीहरु आफु संक्रलमत  एको जानकारी यस 
कायााियको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईि नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी वा इमेि hetauda@psc.gov.np तथा 
लनवेदनको माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायााियिाई ददनहुनु सखुचत गररन्द्छ । 

 

 

 
     

प्रकाा  धिककााी  

नायब सबु्बा 

तेज प्रसाद दाहाल 

उप-सििब 
बद्र नाथ सापकाोटा 

 ाखा धिककृात 
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व्यावसायिक र यसर्जनशील प्रशासनः यवकास, समृद्धि र सुशासन 

पार्दी, पोखरा 

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ६४/०७८-७९  मममि २०७८/१२/२७ 

नेपाल प्रहरीको यव.नं. ४३(०७८-७९) (खुला िथा समावेशी) रार्पत्र अनयित चतुर्ज, प्रहरी र्वान(र्नपद) पदको 

गण्डकी प्रदेश प्रहरी तायलम केन्द्र, पोखराबाट यवसृ्तत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणज भएका उमे्मदवारहरुको 

प्रयतिोयगतात्मक यलद्धखत परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आिोगबाट 

स्वीकृि संक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड  ,२०७७ पालना 

गने गराउने गरी देहाि बमोयर्मको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कािम गररएको व्यहोरा सम्बद्धन्धत 

सबैको र्ानकारीको लायग िो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा काययक्रम 

परीक्षा भवन 

क्र.स. उमे्मदवारहरुको रोल नम्बर संख्या परीक्षा भवन 

1.  रोल नं.३०००२ देद्धख ३०४३० सम्म २०० श्री र्नयप्रि मा.यव., यसमलचौर (क) केन्द्र 

2.  रोल नं.३०४३१ देद्धख ३०७७६ सम्म २०० श्री र्नयप्रि मा.यव., यसमलचौर (ख) केन्द्र 

3.  रोल नं.३०७७७ देद्धख ३१८३६ सम्म २०० श्री र्नयप्रि मा.यव., यसमलचौर (ग) केन्द्र 

4.  रोल नं.३१८३७ देद्धख ३२६२८ सम्म २०० श्री र्नयप्रि बहुमुखी क्याम्पस, एिरपोटज (क) केन्द्र 

5.  रोल नं.३२६३० देद्धख ३३७७९ सम्म २०० श्री र्नयप्रि बहुमुखी क्याम्पस, एिरपोटज (ख) केन्द्र 

6.  रोल नं.३३७८५ देद्धख ३४९६३ सम्म २०० श्री र्नयप्रि बहुमुखी क्याम्पस, एिरपोटज (ग) केन्द्र 

7.  
रोल नं. ३४९६८ देद्धख मायर्का समू्पणज 

उमे्मदवारहरु 
३०७ 

श्री लोक सेवा आिोग पोखरा कािाजलि, पोखराको 

परीक्षा भवन 

द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने यदन अप्रत्ययशत यबदा पनज गएमा पयन आिोगको पूवज सूचना यबना यनर्ाजररत कािजक्रम 

अनुसारको परीक्षा स्र्यगत हुने छैन । 

ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल फोन िथा अन्य इलेक्ट्रि क मिभाइस लैजान मनषेध गररएको छ । 

ग) वसु्तगत बहुबैकद्धिक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रिोग गनज पाइने छैन । 

घ) वसु्तगत बहुवैकद्धिक प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रर्ी ठूलो अक्षरम (Capital Letter) मा A, B, C, D लेद्धखएको 

उत्तरलाई मात्र मान्यता यदइने छ ।  

ङ) परीक्षामा कालो मसी भएको िटपेन/कलम मात्र प्रिोग गनुजपनेछ । 

च) परीक्षार्ीले अयनवािज रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र यलई परीक्षा भवनमा र्ानु पनेछ । 

छ) परीक्षार्ीले परीक्षामा आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कािाजलिबाट र्ारी भएको फोटो 

सयहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र यलई उपद्धस्र्त हुनुपनेछ ।  

ज) तोयकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन । 

क्र.स. यवज्ञापन नं. सेवा/समूह पद परीक्षा यमयत र समि परीक्षा प्रणाली अवयर् 

१. ४३(०७८-७९)  नेपाल प्रहरी प्रहरी र्वान(र्नपद) 
२०७९/०१/१० गते 

यबहान ८.०० बरे् 

यवषिगत र 

वसु्तगत 
२ घण्टा 
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व्यावसायिक र यसर्जनशील प्रशासनः यवकास, समृद्धि र सुशासन 

पार्दी, पोखरा 

द्रष्टव्यः- २ संक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, 

२०७७ अनुसार परीक्षाथीले देहायका मवषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ । 

क) परीक्षा शुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश अयघ अयनवािज रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ।सारै् उमे्मदवार स्विंले आफ्नो प्रिोर्नको लायग 

मास्क, स्यायनटाइर्र तर्ा खानेपानीको व्यवस्र्ा गनुजपनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाज, शौचालि र्ादाँ आउँदा परीक्षा केन्द्रबाट बायहररदा यभडभाड नगरीकन एक आपसमा 

स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनेगरी भौयतक दुरी कािम गनुजपनेछ । 

घ) परीक्षामा खयटएका र्नशद्धिले यदएको यनदेशनको पूणज पालन गनुजपनेछ । 

ङ) परीक्षार्ीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुज हँुदैन । 

च) कोयभड-१९ बाट संक्रयमत परीक्षार्ीलाई लोक सेवा आिोगकै भवनमा यवशेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा यदने 

व्यवस्र्ा गररएको हँुदा संक्रयमत परीक्षार्ीले मोबाइल नम्बर ९८५६०८५१४५ र ९८६२०४७५२० मा सम्पकज  

गनुजहुन अनुरोर् छ । 

 

 

 

 

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

यवकास बसे्नत 

नािब  सुब्बा 

 

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

वीरेन्द्रबहादुर स्वाँर 

उपसयचव 

 

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

टंकप्रसाद पन्थी 

शाखा अयर्कृत 
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पाना नं. 1 

नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान (जनपद) पदको लललित परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना । 
 

सचूना नं. ६४/२०७८।७९, लमलत: २०७८।१२।२४ 
 

 

नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ४३/०७८-७९ (िुला तथा समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदको लुलबिनी प्रदेश प्रहरी तालीम केन्द्र, 

िुटवल, रुपन्द्देहीमा सञ् चालन कोको प्रारवभकक स्िास््य परीक्षण तथा शारीररक तन्दरुुस्ती र विस्ततृ स्िास््य परीक्षण परीक्षा उत्तीणण कोका 

उभमेदिारहरुको प्रवतयोवितात्मक वलवित परीक्षा पिूण वनर्ाणररत परीक्षा कायणक्रम अनसुार दहेायको वमवत, समय र स्थानमा सञ् चालन हेने कोकोले 

सभबवन्र्त सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररोको छ । परीक्षाथीहरुले पालना िनुणपन ेवनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्लेि िररोको 

छ । 
 

परीक्षा काययक्रम 

क्र.स.ं लवज्ञापन नं. पद, सेवा, समूह, तह परीक्षा लमलत र समय अवलि 

१. ४३/०७८-७९ (िलुा तथा समािेशी) प्रहरी जिान (जनपद) २०७९/१/१० िते, वबहान ८:०० बज े २ घण्टा 

 

लललित परीक्षा भवन 

                                    

क्र.स.ं 
उबमेदवारहरुको दताय नं. 

परीक्षाथी सखं्या परीक्षा भवन 
देलि सबम 

१.  ३७००४ ३७५१५ २०० जना श्री बटुिल मा.वि., पारर, बटुिल 

२.  ३७५१८ ३७९७४ २०० जना श्री ऊवजरवसह मा.वि., मैनाबिर, बटुिल (केन्र-क) 

३.  ३७९७५ ३८४४८ २०० जना श्री ऊवजरवसह मा.वि., मैनाबिर, बटुिल (केन्र-ि) 

४.  ३८४५० ३८९३३ २०० जना श्री वतलोत्तमा मा.वि., नेपालिञ् जरो,, बटुिल 

५.  ३८९३४ ३९३९६ २०० जना श्री ज्ञानोदय मा.वि., पलुचोक, बूटिल 

६.  ३९३९७ ३९८५९ २०० जना श्री कावन्त मा.वि., हाटबजारलाइन, बटुिल (केन्र-क) 

७.  ३९८६२ ४०४५२ २०० जना श्री कावन्त मा.वि., हाटबजारलाइन, बटुिल (केन्र-ि) 

८.  ४०४५३ ४१०२१ २०० जना श्री कावन्त मा.वि., हाटबजारलाइन, बटुिल (केन्र-ि) 

९.  ४१०२२ ४२९०८ २०० जना श्री लक्ष्मी मा.वि., लक्ष्मीनिर, बुटिल 

१०.  ४२९०९ ४४१५७ २०० जना श्री वसदे्धश् िर लालकुमारी मा.वि., वदपनिर, बटुिल (केन्र-क) 

११.  ४४१६८ ४५४१४ २०० जना श्री वसदे्धश् िर लालकुमारी मा.वि., वदपनिर, बटुिल (केन्र-ि) 

१२.  ४५४१८ ४६७२१ २०० जना श्री कावलका मानिज्ञान मा.वि., सेक्टर-१, कावलकानिर, बटुिल (केन्र-क) 

१३.  ४६७२३ ४८३११ २०० जना श्री कावलका मानिज्ञान मा.वि., सेक्टर-१, कावलकानिर, बटुिल (केन्र-ि) 

१४.  ४८३१३ ४९६१५ २०० जना श्री जनता मा.वि., रामनिर, बटुिल 

१५.  ४९६१६ ५११३५ २०० जना श्री बटुिल कावलका क्याभपस, रामनिर, बटुिल (केन्र-क) 

१६.  ५११४२ ५१७०३ २०० जना श्री बटुिल कावलका क्याभपस, रामनिर, बटुिल (केन्र-ि) 

१७.  ५१७०४ ५२२०८ २०० जना श्री कावलका मानिज्ञान मा.वि., सेक्टर-२, रामनिर, बटुिल (केन्र-क) 

१८.  ५२२०९ ५२७४८ १५६ जना श्री कावलका मानिज्ञान मा.वि., सेक्टर-२, रामनिर, बटुिल (केन्र-ि) 

 

 
 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
                                      (परीक्षा शाखा)                        बटुवल, रुपन्देही   

फोनः- ०७१-५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्सः ०७१-५४७८०७, Email: butwal@psc.gov.np, Website: www.psc.gov.np 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
पाना नं. 2 

रष्टव्य १:- 

१. उभमेदिारले उत्तरपवुस्तकामा कालो मसी कोको ,टपेन/कलम मात्र प्रयोि िनुणपनेछ । 

२. िस्तिुत बहेउत्तर (Multiple Choice) प्रश् नको उत्तर ले्दा अं्जेी ूूलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D  मा 

लेविोको उत्तरलाई मात्र मान्यता वदइनेछ ।  

३. परीक्षामा सहकािी हेन ेपरीक्षाथीहरु परीक्षा सञ् चालन हेनकुन्दा कवभतमा १ (ोक) घण्टा अिािै परीक्षा केन्रमा आइसक्नपुनेछ । 

४. प्रिेश-पत्र विना कुनै पवन उभमेदिारलाई परीक्षामा सवभमवलत िराइने छैन साथै परीक्षाथीले प्रिेशपत्रका साथ आफ्नो नागररकता 

वा नेपाल सरकारिाट जारी भएको फोटो सलहतको कुनै सक् कलै पररचयप्र अवनिायण रुपमा साथमा वलई आउनपुनेछ । 

५. परीक्षा किनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोवनक व,काइसहरु लैजान वनषरे् िररोको छ । 

६. परीक्षा सञ् चालन हेन ेवदन अप्रत्यावशत विदा पनण िोमा पवन आयोिको पिूण सचूना विना वनर्ाणररत कायणक्रम अनसुारको परीक्षा 

कायणक्रम स्थवित हेनेछैन । 
 

रष्टव्य २:-      कोलभड-१९ संक्रमणिाट सरुलक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवायय पालना गनुयपने थप लवषयहरु: 

१. परीक्षा केन्रमा प्रिेश िनुण अवघ उभमेदिारले मास्क लिाई आफ्नो प्रयोजनको लावि स्यावनटाइजर तथा िानेपानी समेत वलई 

आउनपुनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रिेश िदाण, बावहर वनस्कँदा र शौचालय प्रयोि िनुणपदाण वक,का, निरीकन ोक आपसमा २ (दईु) 

वमटरको दरूी कायम िरी क्रमैसँि तोवकोको स्थानमा जानपुनेछ । 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा केला हेने, कुराकानी िने िनुणहेदँनै ।  

४. परीक्षामा िवटोका जनशविले वदोको वनदशेनको पणूण पालना िनुणपनेछ । 

 

 

 

  
............................ 
(ववजय कुमार रम्तेल) 
कम््यटुर अपरेटर 

............................. 
(कृष्ण प्रसाद हमुागाईँ) 

शाखा अधिकृत 

.......................... 
(ध्यान कुमार थापा) 

उपसचिव 



लोक सेवा आयोग 

सुखेर्त कायार्लय 
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वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

सूचना नं. :- ८०/०७८-७९, िमित: २०७८/१२/२५ 
नेपाल प्रहरी प्रहरी जवान (जनपद)  पदको  
परीक्षा भवन कायम गिरएको  सूचना  । 

लोक सेवा आयोग सखुेर्त, कायार्लय सखुेर्तले स चालन गनेर्  नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान (जनपद) पदको कणार्ली प्रदेश प्रहरी तािलम 
के द्र, सुखेर्त (हाल नेपालगंज) बाट प्रारि भक वा य परीक्षण तथा शारीिरक त दु ती र िव ततृ वा य परीक्षण परीक्षामा उ ीणर् 
भएका उ मेदवारह को प्रितयोिगता मक िलिखत परीक्षा िन न िमित, समय र थानमा स चालन हुने भएकोले स बि धत सबैको 
जानकारीको लािग यो सचूना प्रकाशन गिरएको छ । 
परीक्षा कायर्क्रम:- 
क्र.स. िवज्ञापन नं. िनकाय पद परीक्षा िमित र समय 
१ ४३(०७८-७९) नेपाल प्रहरी प्रहरी जवान (जनपद) २०७९ वैशाख १० गते िवहान ०८:०० बजे (२ घ टा)

 

परीक्षा के द्र:- 
क्र.स. रोल न बर परीक्षा के द्र उ मेदवार संख्या
१ ५३००२ दिेख ५३६९४ ी जन नमनूा मा.िव. वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र – क । १८०
२ ५३७०२ दिेख ५४१९६ ी जन नमनूा मा.िव. वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र – ख । १८०
३ ५४२०३ दिेख ५४९७८ ी जन नमनूा मा.िव. वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र – ग । २२०
४ ५४९८२ दिेख ५५६६३ ी जन नमनूा मा.िव. वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र – घ । २२०
५ ५५६६५ दिेख ५६२५१ ी साउथ एिशयन कलसर् मा.िव. पतेनी रोड, वीरे द्रनगर, सखुेर्त परीक्षा के द्र - क । २००
६ ५६२५२ दिेख ५६८४९ ी साउथ एिशयन कलसर् मा.िव. पतेनी रोड, वीरे द्रनगर, सखुेर्त परीक्षा के द्र - ख । २००
७ ५६८५१ दिेख ५७५४६ ी साउथ एिशयन कलसर् मा.िव. पतेनी रोड, वीरे द्रनगर, सखुेर्त परीक्षा के द्र - ग । २००
८ ५७५५८ दिेख ५८३४५ ी इगरिब्रज मा.िव., बलुबलुे गेट, वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र - क । २००
९ ५८३५० दिेख ५९४३६ ी इगरिब्रज मा.िव., बलुबलुे गेट, वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र - ख । २००
१० ५९४३९ दिेख ६१६८० ी इगरिब्रज मा.िव., बलुबलुे गेट, वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र - ग । २००
११ ६१६८१ दिेख ६३३८७ ी सखुेर्त बहुमखुी क्या पस प्रशासिनक भवन, वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र - क । २००
१२ ६३३९० दिेख ६६८९३ ी सखुेर्त बहुमखुी क्या पस प्रशासिनक भवन, वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र - ख । १९३
१३ ६६८९४ दिेख ६८१९१ ी सखुेर्त बहुमखुी क्या पस मैत्री भवन, वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र - क । १९२
१४ ६८१९२ दिेख ६९३९२ ी सखुेर्त बहुमखुी क्या पस मैत्री भवन, वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र - ख । २२०
१५ ६९३९३ दिेख ६९९७७ ी सखुेर्त बहुमखुी क्या पस नयाँ भवन, वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र - क । २००
१६ ६९९८१ दिेख ७०४०९ ी सखुेर्त बहुमखुी क्या पस नयाँ भवन, वीरे द्रनगर, सखुेर्त, परीक्षा के द्र - ख । १६०
१७ ७०४१० दिेख ७१०५३ ी कृ  ण मा.िव. (१०+२), इत्राम वीरे द्रनगर सखुेर्त, परीक्षा के द्र – क । २२०
१८ ७१०६१ दिेख ७१७४० ी कृ  ण मा.िव. (१०+२), इत्राम वीरे द्रनगर सखुेर्त, परीक्षा के द्र – ख । २१४
१९ ७१७४७ दिेख ७२५०८ ी कृ  ण मा.िव. (प्रा.िव. भवन), इत्राम वीरे द्रनगर सखुेर्त, परीक्षा के द्र  । २००
२० ७२५१२ दिेख ७३२११ ी लोक सेवा आयोग, सखुेर्त कायार्लय (परीक्षा भवन), सखुेर्त, परीक्षा के द्र – क । १५०
२१ ७३२१६ दिेख ७३९८३ ी लोक सेवा आयोग, सखुेर्त कायार्लय (परीक्षा भवन), सखुेर्त, परीक्षा के द्र – ख । १५०

 
द्र  ट य :- (परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पमा पालना गनुर् पनेर् िवषयह ) 

१. प्रवेशपत्र िबना परीक्षामा सि मिलत नगराइने हुदँा प्रवेशपत्र अिनवायर् पमा साथमा िलई परीक्षा स चालन 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 । 

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



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  

 
 

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. ब तगुत बहुउ र (Multiple Choice) प्र  नको उ र लेख्दा अंग्रेजी अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेिखएको उ रलाई मात्र मा यता 

िदइनेछ । 
७. 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 । 
८. परीक्षा के द्रमा प्रवेश गदार्, शौचालय प्रयोग गदार् र परीक्षा के द्रबाट बािहर िन कदा एक आपसमा भौितक दरुी कायम गनुर् पनेर्छ । 
९. परीक्षाथीर्ह ले समहूमा भेला हुने ज ता कायर्ह  गनर् पाइने छैन । 
१०. परीक्षा हल र शौचालयमा परीक्षाथीर्ह ले अवाि छत वा अनशुासनिहन िक्रयाकलाप गनर् पाउने छैन । 
११. 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 । 
 
 
 
 
 
 
 

(खगे द्र बुढाक्षेत्री) 
नायव सु वा 

(भरत खनाल)
 शाखा अिधकृत 

(पणूर्मान े  ठ)
उपसिचव



 

लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 

 

                                             

          राजपुर, डोटी 
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दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना 

सूचना नं. ५४ /०७८-७९, दमदत : २०७८।१२।२८ गते 

यस कायाालयबाट संचालन हुने नपेाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ४३ (०७८/७९), प्रहरी जिान (जनपद), पदको श्री सिुुर पदिम प्रिेश प्रहरी 

कायाालय, दिपायलबाट वलवित परीक्षाको लावि छनौट भएका उम्मेदिारहरुको प्रवतयोवितात्मक वलवित परीक्षा नपेाल सरकारले तोकेको स्िास््य सरुक्षा 

सम्बवधि मापदण्ड पालना िने िराउने िरी पिूा वनिााररत परीक्षा कायारम म बमोवजम वनम्न वमवत, समय र स्थानमा संचालन हुन े भएकोले सम्बवधित सबैको 

जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम: 

दव.न. दकदसम पि दलदित परीक्षा कायाक्रम र समय 

४३ (०७८/७९) िलुा तथा समािेशी प्रहरी जिान (जनपद) २०७९।०१।१० िते विहान ८:०० बजे (२ घण्टा) 

परीक्षा केन्द्रहरु:  

दस.नं. 
रोल नं. 

उम्मेिवार सखं्या परीक्षा केन्द्र 

िेदि सम्म 

१. ७४५०१ ७४७८५ १५० श्री कुमालीकोट मा.वि. (क), कुमालीकोट, डोटी  

२. ७४७८६ ७५०५८ १५० श्री कुमालीकोट मा.वि. (ि), कुमालीकोट, डोटी 

३. ७५०६१ ७५३१२ १५० श्री शहीद स्मतृी आ.मा.वि. (क), राजपरु, डोटी 

४. ७५३१४ ७५६०५ १५० श्री शहीद स्मतृी आ.मा.वि. (ि), राजपरु, डोटी 

५. ७५६१० ७७०८४ २०० श्री सजुङ्ि मा.वि. (क), राजपरु, डोटी 

६. ७७०८५ ७८४६६ २०० श्री सजुङ्ि मा.वि.(ि), राजपरु, डोटी 

७. ७८४६७ ७८६६८ ८० श्री वनजामती आिावशय विद्यालय, राजपरु, डोटी  

८. ७८६६९ ८०७३७ २२० श्री लोक सेिा आयोि, वदपायल, राजपरु, डोटी 

९. ८०७३८ ८१०४१ १५० श्री वशक्षा तालीम केधर, जोिीडाब्रे, वदपायल, डोटी 

१०. ८१०४३ ८१२५५ १०० श्री सरस्िती आिारभतु विद्यालय, वदपायल, घाडी 

११. ८१२६१ ८२४४० २०० श्री सेती प्राविविक वशक्षालय (क), वदपायल (मखु्य भिन), डोटी 

१२. ८२४४१ ८२७४५ १५० श्री सेती प्राविविक वशक्षालय (ि), वदपायल (मखु्य भिन), डोटी 

१३. ८२७४७ ८३६७८ १५० श्री सेती प्राविविक वशक्षालय (ि), वदपायल (राजमािा नजीक), डोटी 

१४. ८३६७९ ८४८२५ २०० श्री अमर ज्योवत ई.बो.स्कूल, वपपल्ला, वदपायल, डोटी 

१५. ८४८२८ ८५२२७ १५० श्री वदल्पेश्वर आ.वि. (क), वदपायल, डोटी (सेती पक्की पलु नवजक) 

१६. ८५२२९ ८५५७६ १५० श्री वदल्पेश्वर आ.वि. (ि), वदपायल, डोटी (सेती पक्की पलु नवजक) 
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दिपायल कायाालय 

 

                                             

          राजपुर, डोटी 

 

फोनः ०९४-४४०१४७, फ्याक्सः ०९४-४४०१७८, Website: www.psc.gov.np, Email: dipayal@psc.gov.np 

 

१७. ८५५७९ ८६१८० २५० श्री वदल्पेश्वर मा.वि. (क), वदपायल, डोटी 

१८. ८६१८२ ८७४४९ २५० श्री वदल्पेश्वर मा.वि. (ि), वदपायल, डोटी 

१९. ८७४५२ ८७९०४ २०० श्री पवित्रा बोडीङ स्कुल, वसलिढी, डोटी 

२०. ८७९०६ ८८२६६ १५० श्री डोटी बहुमिुी क्याम्पस, वसलिढी, डोटी 

२१. ८८२७४ ८८७८९ २२० श्री पदम पवललक मवुिनारायण मा.वि. (क) वसलिढी, डोटी 

२२. ८८७९० ८९४१७ २१८ श्री पदम पवललक मवुिनारायण मा.वि. (ि) वसलिढी, डोटी 

 

रष्टव्य: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने वदन अप्रत्यावशत विदा पना िएमा पवन आयोिको पिूा सचूना विना वनिााररत कायारम म अनसुारको परीक्षा स्थवित हुन ेछैन । 

ि) प्रिेशपत्र विना परीक्षामा सवम्मवलत निराईन ेहुुँदा अवनिायारुपमा  प्रिेशपत्र साथमा वलई परीक्षा संचालन हुन ुभधदा १ घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा आइपगु्न ु

पनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र वितरण िररने छैन । 

ि) परीक्षा भिनमा झोला, मोिाइल, क्याल्कुलेटर तथा अधय विद्यतुीय सामाग्रीहरु लैजान वनषेि िररएको छ । 

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

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा वदन आउुँदा नपेाली नािररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र 

अवनिाया रुपमा वलई उपवस्थत हुन ुपनेछ । 

च) सकं्रमणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवस्थापन) सम्बदन्द्ि सशंोदित मापिण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले तपदसलमा 

उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पन । । 

 परीक्षा केधरमा प्रिेश िनुाअवघ उम्मदेिार स्ियंले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावि िानपेानीको अवनिाया व्यिस्था िनुा पनछे । 

 परीक्षाथीले परीक्षा केधरमा प्रिेश िदाा, वनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा वभडभाड निरीकन एकआपसमा २ (दईु) वमटरको दरूी कायम िनुापनछे । 

 परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े कुराकानी िन ेिनुा हुुँदनै । परीक्षामा िवटएका जनशविले वदएको वनदशेनको पणूा पालन िनुापनछे । 

 परीक्षाथीले लेख्न बाुँकी रहकेो उत्तरपवुस्तकाको िाली ठाउुँ स्ियंले काटी, दस्तित िरी, उत्तरपवुस्तका िधती िरी उत्तरपवुस्तका बझुाएको हस्ताक्षर 

िरेर मात्र पररक्षा हलबाट बावहर जान ुपनेछ । 

 कोवभड-१९ (COVID-19) संरम वमत उम्मेदिार परीक्षामा सवम्मवलत हुन ेभएमा सम्बवधित उम्मेदिारले यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ 

िा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  िरी िा इमले तथा वनिेदनको माध्यमबाट यस कायाालयलाई परीक्षा संचालन हुन ुभधदा अिाडी सो को  जानकारी 

अवनिाया रुपमा िराउन ुपनेछ ।         

                                                             

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

िणशे बहादरु कठायत        रमेश कुमार कटुिाल                                वबष्ण ुपौडेल 

    कम््यटुर अपरेटर             शािा अविकृत                                उपसवचि   
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अनामनगर, काठमाड ौं 
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नपेाल प्रहरी तर्फ को प्रहरी जवान (जनपद) पदको ललखित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. १०५।२०७८-७९, लमलत २०७८।१२।२५ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  कायाालयले सौंचालन गने नपेाल प्रहरी तर्फ को मममि २०७८।०८।१० गिे प्रकामशि मवज्ञापन नौं. 

४३(०७८/७९) (खुला िथा समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदमा श्री महानरीर् प्रहरी शिक्षालर्, महाराजगौंज, काठमाड ौंबाट  

मलखखि परीक्षाका लामग छन ट भएका उमे्मद  वारहरुको मलखखि परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी 

मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि सौंक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

(सौंशोधन समहि) को पालना गने गराउने गरी िपमशलको मममि, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धि सबकको ाानकारीको 

लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ। िोमकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनक पमन उमे्मदवारहरुलाई सखम्ममलि 

गराइने छक न। िोमकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनुभन्दा कखिमा १ (एक) घण्टा अगावक पुगु्न पनेछ । परीक्षाथीहरूले अमनवाया रूपमा 

पालना गनुापने मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा िल उले्लख गररएको छ। 

तपशिल 

परीक्षा कायफक्रम 

ववज्ञापन नं. पद ववषय र परीक्षा प्रणाली ललखित परीक्षाको लमलत, समय अवलि 

४३(०७८/७९) 
िलुा तथा समावेशी 

प्रहरी 
जवान 

(जनपद) 

नेपाली रचना, अंग्रजेी र गखणत (ववषयगत) २०७९।०१।१० गते  
लिहानको ८:०० िजे 

१ घण्टा ३० लमनेट  

सामान्य ज्ञान, प्रहरी सेवा र िौविक परीक्षा 
(वस्तगुत िहवैुकखपपक) 

२०७९।०१।१० गते  
लिहानको ९:३० िजे 

३० लमनेट 

ललखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दताफ नं. संख्या परीक्षा भवन 

१ ९०५०२ देखि ९२६९२ सम्म २०० जना श्री स्वप्निावटका (एस.भी.) एकेडेमी, ििुनगर 

२ ९२६९३ देखि ९३५७४ सम्म २०० जना श्री एखम्वसन कलेज (क), मध्यिानेश्वर 

३ ९३५७६ देखि ९४१८१ सम्म २०० जना श्री एखम्वसन कलेज (ि), मध्यिानेश्वर 

४ ९४१८३ देखि ९४७९३ सम्म २०० जना श्री मेगा कलेज (क), ििरमहल 

५ ९४७९७ देखि ९५४१८ सम्म २०० जना श्री मेगा कलेज (ि), ििरमहल 

६ ९५४२३ देखि ९६०३१ सम्म २०० जना श्री सूयोदय मा.वव., घटे्टकुलो 
७ ९६०३२ देखि ९६६०४ सम्म २०० जना श्री सगरमाथा मपटीपल कलेज, लडपलीिजार 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दताफ नं. संख्या परीक्षा भवन 

८ ९६६०६ देखि ९७१६२ सम्म २०० जना श्री ववजय स्मारक मा.वव. (क), लडपलीिजार 

९ ९७१६५ देखि ९७७३३ सम्म २०० जना श्री ववजय स्मारक मा.वव. (ि), लडपलीिजार 

१० ९७७३४ देखि ९८३८२ सम्म २०० जना श्री एभरेष्ट कलेज (क), थापाथली 
११ ९८३९० देखि ९९०१९ सम्म २०० जना श्री एभरेष्ट कलेज (ि), थापाथली 
१२ ९९०२० देखि ९९५९१ सम्म १५६ जना श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाफलय, अनामनगर 

 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने मदन आयोगको पूवा सूचना मवना मनधााररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछक न ।  

2. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 
3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन िथा अन्य इलेक्ट्र ोमनक मडभाइसहरु लकाान मनषेध गररएको छ। परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग गना 

पाइने छक न ।  

4. शवषर्गत र वसु्तगत दुवै परीक्षाको उत्तरपुस्तस्तका एक साथ शवतरण गररनेछ । शवषर्गत परीक्षाको समर् समाप्त भएपशछ सोको 

उत्तरपुस्तस्तका शिताा शलई वसु्तगत परीक्षाको प्रश्नपत्र शदइनेछ । शवषर्गत परीक्षाको समर् अवशि अगावै उत्तरपुस्तस्तका बुझाउने 

परीक्षाथीहरुले शवषर्गत परीक्षाको समर् समाप्त नभएसम्म र्थास्थानमै बसु्न पनेछ ।  

5. वसु्तगि बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंगे्राी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखखएको उत्तरलाइा मात्र 

मान्यिा मदइने छ । 

6. प्रवेश पत्र मवना कुनक पमन उमे्मदवारलाइा  परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अमनवाया रूपमा साथमा मलइा परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा 
किीमा १ घण्टा अगावक परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

7. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगक आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट ाारी भएको फोटो समेिको कुनक पररचयपत्र अमनवाया रूपमा मलइा 

आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्य २:- कोशभड-१९ सौंक्रमणबाट सुरशक्षत रहन परीक्षाथीले अशनवार्ा पालना गनुापने थप शवषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अमघ उमे्मदवार स्वयौंले कखिमा माक्स, स्यामनटाइार िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवाया व्यवस्था गनुा 

पनेछ । 

2. उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र मनस्कदा मभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ मिक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खमटएका ानशखिले मदएको मनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुापदाा मभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमकसुँग िोमकएको 

स्थानमा ाानुपने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गना पाइने छक न । 
6. कोमभड-१९ बाट सौंक्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सौंक्रममि परीक्षाथीले आफू सौंक्रममि भएको ाानकारी 

यस कायाालयको टेमलफोन नौं. ०१-४७७१९८२ वा ०१-४७७१९८५ वा मोवाइाल नम्बर ९८४१७७७६७० वा नेपाल प्रहरी, महानगरी प्रहरी 

मशक्षालय, महाराागञ्ज, काठमाड ौंको मोवाईल नौं . ९८४०३३९६८४ मा सम्पका  गरी अमग्रम ाानकारी मदनु पनेछ। 

 

 
 
 

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

(अमभराा डाुँगी) 

शाखा अमधकृि 

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

(लक्ष्मीप्रसाद परााुली) 

शाखा अमधकृि 

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

(चन्द्रकान्त मनर ला) 

उपसमचव 
 

http://www.psc.gov.np/
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