सूचना !

सूचना !!

सूचना !!!

नेपाल प्रहरीमा ररक्त प्रहरी सहायक ननरीक्षक (जनपद) पदमा खल
ु ा
प्रतियोतििाद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपूतिि िनि प्रहरी प्रधान कायािलयबाट
तमति २०७८/०६/२२ ििे प्रकातशि तवज्ञापन अनुसार निस्तृत स्िास््य
परीक्षणमा उत्तीर्ि भएका उम्मेदवारहरूको लोक सेिा आयोगद्वारा
ननम्नानुसारको परीक्षा के न्द्रहरूमा नलनित परीक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा
सम्बतधधि सम्पर्ू ि उम्मेदवारहरूको िानकारीको लाति यो सचू ना प्रकाशन िररएको
छ।
साथै तलतखि परीक्षामा सहभािी हुने उम्मेदवारहरूले सम्बतधधि
कायािलयबाट उपलब्ध िराईएको प्रिेश-पत्र सँिै आफ्नो सक्कलै नागररकताको
प्रमाण-पत्र वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अतनवायि रूपमा साथमा तलई परीक्षा शरू
ु हुनु भधदा कम्िीमा १ घण्टा अिावै
िोतकएको स्थानमा उपतस्थि हुनु हुन िानकारीको लाति सतू चि िररधछ ।
ननम्न:-

nfs
] ;j] f cfofu]

wgs6' f sfofn
{ o, wgs6' f
 M )@^–%@@!#), )@^–%@@!%!, ˆofS; g+=M )@^–%@@!%!,

Website:www.psc.gov.np,

Email:dhankuta@psc.gov.np

k|x/L ;xfos lg/LIfs -hgkb_ kbsf] k/LIff ejg sfod ul/Psf] ;"rgf
;"rgf g+= %$÷)&*–&(, ldltM@)&*.!).@$
o; sfof{noaf6 ;+rfng x'g] g]kfn k|x/Lsf] lj1fkg gDa/ )&*÷)&(÷#$ -v'nf, ;dfj]zL_ k|x/L ;xfos
lg/LIfs -hgkb_ tkm{ ldlt @)&*.)^.@@ ut] k|sflzt lj1fkg tyf ldlt @)&*.!).@! sf] lnlvt k/LIff sfo{qmd
k|sfzg cg';f/ k|x/L ;xfos lg/LIfs 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 .
k/LIff sfo{qmdM
qm= lj1fkg kb, tx, ;]jf,
kq
lnlvt k/LIff ldlt / ;do
;+=
g+=
;d"x, pk;d"x
)&*÷
)&(–#$

!=

k|x/L ;xfos
lg/LIfs

प्रथम पत्र : सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण
दितीय पत्र: अं ग्रेजी तथा ने पाली भाषा
तृतीय पत्र: पेशागत सैिाद्धिक ज्ञान (खण्ड क)
तृतीय पत्र: पेशागत व्यवहाररक परीक्षण (खण्ड ख)

२०७८ फागुन ७ गते दिनको २.०० बजे (५० दमने ट)
२०७८ फागुन ८ गते दिनको २.०० बजे (२ घण्टा ३० दमने ट)
२०७८ फागुन ९ गते दिनको २.०० बजे (२ घण्टा १५ दमने ट)
२०७८ फागुन ९ गते दिनको ४.२५ बजे (४५ दमने ट)

t[tLo kqsf] k]zfut Jofjxfl/s k/LIf0f ;DaGwL ljifosf] k/LIff b]xfo adf]lhd ;+rfng x'g]5 .


t[tLo kq v08 -s_ k]zfut ;}4flGts 1fg -@ 306f !% ldg]6_ sf] k/LIff ;dflKt kZrft pQm v08 -s_ sf] pQ/k'l:tsf a'emfO{
k/LIffyL{x? oyf:yfgd} /xg' kg]{5 . ;f]xL jvtdf v08 -v_ sf] pQ/k'l:tsf ljt/0f x'g]5, pSt v08sf] gfdgfd];L ljj/0f eg{ /
;f]xL pQ/k'l:tsfsf] aflx/ /x]sf] lgb]{zg cWoog ug{ !) ldg]6sf] ;do /xg] 5 .

k/LIff ejg M
l;=g+= btf{ g+==== b]lv ===;Dd
!= ६ िे द्धख ६१७ दभत्रका
@= ६२० िे द्धख १२३३ दभत्रका
#= १२३८ िे द्धख २०३२ दभत्रका
$= २०३८ िे द्धख २९७७ दभत्रका
b|i6Jo M





pDd]b\jf/ ;+Vof

k/LIff ejg

१८० जना

श्री लोक से वा आयोग, धनकुटा कायाा लय, धनकुटाको परीक्षा हल

२०० जना

श्री धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, धनकुटा (क) केन्द्र

२२० जना

श्री धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, धनकुटा (ख) केन्द्र

२०० जना

श्री धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, धनकुटा (ग) केन्द्र

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 .
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]{ .
pDd]bjf/n] k/LIff s]G›df k|j]z ubf{ / lg:sbf cgfjZos le8ef8 gug]{ .
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{_
gfoj ;'Aaf

-ljb'/ uf}td_
zfvf clws[t

nf]s ;]jf cfof]u

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/
प्रहयी सहामक ननयीऺक ऩदको ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना
सूचना नॊ.:६१/०७८-७९ नभनि: २०७८।१०।२४

नेऩार प्रहयीको

वव.नॊ. ३४/०७८-७९ (खुरा,सभावेशी), प्रहयी सहामक ननयीऺक ऩदका रानग

श्री भधेश प्रदे श प्रहयी िानरभ केन्द्र,

जनकऩुय, सम्ऩकक कामाकरम, याजववयाज, सप्तयीवाट नरखखि ऩयीऺाका रानग छनौट बएका उम्भेदवायहरुको नरखखि ऩयीऺा ननम्न नभनि,
सभम य स्थानभा सॊ चारन हुने बएकोरे सम्वखन्द्धि सफैको जानकायीका रानग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।

ऩयीऺा कामकक्रभ :

प्रथभ ऩत्र

द्वििीम ऩत्र

साभान्द्म ऻान िथा फौविक

िृिीम ऩत्र
ऩेशागि व्मवहारयक

अॊ ग्रज
े ी िथा नेऩारी बाषा

ऩेशागि सै िाखन्द्िक ऻान

२०७८।११।०७ गिे

२०७८।११।०८ गिे

२०७८।११।०९ गिे

२०७८।११।०९ गिे

(५० नभनेट)

(२ घण्टा ३० नभनेट)

(२ घण्टा १५ नभनेट))

(४५ नभनेट)

ऩयीऺण

२:०० फजे

२:०० फजे

२:०० फजे

ऩयीऺण

४:२५ फजे

ऩयीऺा केन्द्र :
नस.नॊ.

योर नॊ.

उम्भेदवाय

ऩयीऺा केन्द्र

दे खख

सम्भ

सॊ ख्मा

१

४००१

४४१३

२००

श्री ववणा ववद्या भखन्द्दय, हखस्ऩटर चौक, जरेश्वय ।

२

४४१४

४८७७

२००

श्री भहेन्द्र आदशक भवहरा भा.वव., जरेश्वय ।

३

४८८२

५२८८

२००

श्री साउथ एनसमन क्मा.इ.वो. स्कुर, जरेश्वय ।

११७

श्री एड्बान्द्स रनकय वहभारमन भा.वव., जरेश्वय ।

५२९१ दे खी ५५८५ सम्भका फाॉकी सफै

४

उम्भेदवायहरु

द्रष्टव्य १ :१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रोननक्ट्स निभाइस र ब्याग(झोला) ननषेध गररएको छ ।
२. आयोगको पवू व सचू ना नवना ननधावररत कायवक्रम अनसु ारको परीक्षा स्थनगत हुनेछैन ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनवपु नेछ ।
४. परीक्षाथीले अननवायव रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा साववजननक सस्ं थावाट जारर भएको पररचय खल्ु ने कागजात नलई परीक्षा
भवनमा आउनपु नेछ ।
५. अन्यत्र परीक्षा के न्द्र राखी दरखास्त स्वीकृ त गराएका उम्मेदवारहरुलाई मानथ उल्लेनखत परीक्षा के न्द्रमा सनम्मनलत गराइने छै न ।

द्रष्टव्य २ :कोभिड-१९ संक्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनप
ुय ने थप ववषर्हरू :

१. परीक्षा के न्द्रमा प्रवेश गनवु अनघ उम्मेदवार स्वयमले कनम्तमा माक्ट्स, स्याननटाइजर तथा आफ्नो लानग खानेपानीको अननवायव व्यवस्था गनवपु नेछ ।
2. उम्मेदवारले परीक्षा के न्द्रमा प्रवेश गदाव र ननस्कदा नभिभाि नगरीकन एकआपसमा दईु नमटरको दरू ी कायम गनवु पनेछ ।
3. परीक्षामा खनटएका जनशनिले नदएको ननदेशनको पण
ू व पालना गनवपु नेछ ।
4. परीक्षाथीहरू परीक्षा के न्द्रमा प्रवेश गदाव, बानहर ननस्कदा, शौचालय प्रयोग गनवपु दाव नभिभाि नगररकन दरू ी कायम गरी क्रमैसंग तोनकएको स्थानमा जानपु नेछ ।
5. परीक्षाथीहरू समहू मा भेला हुने, कुराकानी गने गनवहु ुदैन ।

६. कोभिड-१९ बाट सक्र
ं भित परीक्षार्थीले परीक्षामा सनम्मनलत हुन परीक्षा हुनभ
ु न्दा एकनदन अगावै मो.नं. ९८५६०१०७४४
जानकारी गराउनु पनेछ ।

वा पो.नॊ. ०४४५२०१४७ मा

हकव बहादरु रोका
शाखा अनधकृ त

लोक सेवा आयोग

हे टौंडा कायाालय
फोन : )%&—%@)#)@

वेवसाइट: www.psc.gov.np

हेटौंडा
इमेल: hetauda@psc.gov.np

फ्याक्स : )%&—%@^*@@

प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना ।
सूचना नं. 29/०७8-७9, नमनत 2०७8/10/25
यस कायााियबाट सं चािन हुने नेपाि प्रहरीको विज्ञापन नम्बर 34(078/79) , प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको श्री बागमती प्रदे श प्रहरी

तानिम केन्द्र, दुधौिी, नसन्द्धुिी बाट निखित परीक्षाको िागी छनौट भएका उम्मेदिारहरुको प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षा पूि ा प्रकाखशत

कायाक्रम अनुसार नेपाि सरकारिे तोकेको स्िास््य सुरक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पािना गने गराउने गरी दे हाय बमोखजमको नमनत, समय र स्थानमा
सञ्चािन हुने भएकोिे सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको िानग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ ।

परीक्षा कायाक्रम
क्र.सं .

विज्ञापन नं.

पद/ सेिा/

निखित परीक्षा नमनत/समय

समूह/ उपसमूह/
तह

प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

सामान्द्य ज्ञान तथा

अंग्रज
े ी तथा नेपािी

बौविक परीक्षण

34(078/79)

1

(िुिा तथा
समािेशी)

प्रहरी सहायक

ननरीक्षक (जनपद)

तृतीय

भाषा

पेशागत सैिाखन्द्तक ज्ञान

पेशागत व्यिहाररक परीक्षण

(िण्ड -क)

(िण्ड -ि)

2078 फागुन 7 गते

2078 फागुन 8 गते

2078 फागुन 9 गते

2078 फागुन 9 गते

(5० नमनेट)

(2 घण्टा ३० नमनेट)

(2 घण्टा 15 नमनेट)

(45 नमनेट)

द्वदनको 2:०0 बजे

द्वदनको 2:०0 बजे

द्वदनको 2:०0 बजे

द्वदनको 4:25 बजे

तृतीय पत्रको पेशागत व्यािहररक परीक्षण सम्बन्द्धी विषयको परीक्षा दे हाय बमोखजम सञ्चािन हुनछ
े ।

तृतीय पत्र िण्ड (क) पेशागत पेशागत सैिाखन्द्तक ज्ञान (2 घण्टा 15 नमनेट) को परीक्षा समानि पश्चात उक्त िण्ड (क) को उत्तरपुखस्तका बुझाई परीक्षाथीहरु



यथास्थानमै रहनु पनेछ । सोही बितमा िण्ड (ि) को उत्तरपुखस्तका वितरण हुनछ
े , उक्त िण्डको नाम नामेसी वििरण भना र सोवह उत्तरपुखस्तकाको बावहर रहेको
ननदे शन अध्ययन गना १० नमनेटको समय रहने छ ।

क्र.सं

रोि नम्बर .... दे िी ..... सम्म

उम्मेदिार

परीक्षा भिन

सं ख्या
1
2

8001 दे िी 8365 सम्म

160

ु ी क्याम्पस , हेटौडा ( केन्द्र – क ) ।
श्री मकिानपुर बहुमि

8366 दे िी बााँकी सबै उम्ममेदिारहरु

156

ु ी क्याम्पस , हेटौडा ( केन्द्र – ि )
श्री मकिानपुर बहुमि

।

रष्टव्य:-१
क) परीक्षा सञ्चािन हुने द्वदन अप्रत्याखशत विदा पना गएमा आयोगको पूि ा सूचना विना ननधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थनगत हुनेछैन ।
ि) प्रिेश-पत्र विना कुनै पनन उम्मेदिारिाई परीक्षामा सखम्मनित गराईने छै न ।
ग) परीक्षा शुरु हुन ु भन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपुग्नु पनेछ ।
घ) परीक्षा भिनमा मोबाईि तथा नबद्युनतय सामाग्री ननषेध गररएको छ ।
ङ) िस्तुगत िहुउत्तर (Multiplce Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अं ग्रज
े ी ठु िो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई मात्र मान्द्यता
द्वदइने छ ।
च) परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
छ) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईने छै न ।
ज) परीक्षाथीिे परीक्षामा सहभागी हुन आउाँ दा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायााियिाट जारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक सक्किै
प्रमाणपत्र निई उपखस्थत हुनपु नेछ ।

रष्टव्य:- २ कोनभड-19 को विशेष सं क्रमणकािीन अिस्थामा परीक्षामा सामेि हुने उम्मेदिारिे दे हायका विषयहरुको पूण ा पािना गनुपा नेछ ।
क) परीक्षा केन्द्र प्रिेश गनुा अखघ अननिाया रुपमा मास्क िगाउनु पनेछ । साथै उम्मेदिार स्ियंिे आफ्नो प्रयोजनको िानग स्याननटाईजर तथा
िानेपानीको व्यिस्था गनुप
ा नेछ ।

जम्मा पाना 2 मध्ये ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग

हे टौंडा कायाालय
वेवसाइट: www.psc.gov.np

फोन : )%&—%@)#)@

फ्याक्स : )%&—%@^*@@

हेटौंडा
इमेल: hetauda@psc.gov.np

ि) परीक्षा केन्द्र प्रिेश गदाा, शौचािय जााँदा आउाँ दा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दुई नमटरको दुरी कायम गनुप
ा नेछ ।
ग)

परीक्षामा िवटएका जनशखक्तिे द्वदएको ननदे शन पूण ा पािना गनुा पनेछ ।

घ)

कोनभड-१९ सं क्रनमत उम्मेदिारहरुको िानग नबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुाँदा साँक्रनमत परीक्षाथीहरु आफु सं क्रनमत भएको जानकारी
यस कायााियको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईि नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका गरी िा इमेि hetauda@psc.gov.np
तथा ननिेदनको माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायााियिाई द्वदनुहन
ु सुखचत गररन्द्छ ।

कान्तिराज मैनाली
नायब सब्ु बा

बद्रीनाथ सापकोटा
शाखा अन्िकृ ि

जम्मा पाना 2 मध्ये ~ 2 ~

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय
पार्दी, पोखरा
Website:- www.psc.gov.np
Email:- pokhara@psc.gov.np

फोन:- ०६१-४६३१४५
फ्याक्सः- ०६१-४६३५०६

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ५५/०७८-७९, मिमि २०७८/१०/२४
नेपाल प्रहरीको िपमिल बिोमििको ववज्ञापन नं. र पदको गण्डकी प्रदे ि प्रहरी िामलि केन्द्र पोखरा कास्की
िा संचालन भएको मिस्तृि स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षािा उत्तीणण उम्मेदिारहरुको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा नेपाल
सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड र लोक सेिा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा
परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोधन) को पालना गने गराउने गरी दे हाय
बिोमििको परीक्षा केन्द्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बखन्धि सबैको िानकारीको लामग
यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
मिज्ञापन नं.

पद, सेिा/सिूह

प्रहरी सहायक
मनरीक्षक(िनपद)

३४(०७८/७९)

पत्र

परीक्षा काययक्रम
मिषय

प्रथि

सािान्य ज्ञान िथा बौखिक परीक्षण

परीक्षा मिमि र सिय

अिमि

२०७८/११/०७ गिे
मदनको २ बिे

५० मिने ट

अंग्रेिी िथा ने पाली भाषा

२०७८/११/०८ गिे
मदनको २ बिे

२.३० घण्टा

पेिागि सैिाखिक ज्ञान

२०७८/११/०९ गिे
मदनको २ बिे

२.१५ घण्टा

पेिागि व्यिहाररक परीक्षण

२०७८/११/०९ गिे
मदनको ४.२५ बिे

४५ मिने ट

मििीय

िृिीय

परीक्षा भवन
रोल नं .
दे खख

सम्म

उम्मेदिार
संख्या

१

१२००१

१२३५३

२२०

श्री गुप्तेश्वर िहादे ि बहुिुखी क्याम्पस, छोरे पाटन

२

१२३५४

१२६२८

२००

श्री पोखरा ईखजिमनररयङ क्याम्पस, मिके (क) केन्द्र

३

१२६२९

१२९१४

२००

श्री पोखरा ईखजिमनररयङ क्याम्पस, मिके (ख) केन्द्र

४

१२९१५

१३२६०

२२६

श्री लोक सेिा आयोग पोखरा कायाण लय, पोखरा (क) केन्द्र

५

१३२६१

१३५६६

२००

श्री लोक सेिा आयोग पोखरा कायाण लय, पोखरा (ख) केन्द्र

मस.नं.

परीक्षा भिन

द्रष्टव्यः-१
क) परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामिि मबदा पनण गएिा पमन आयोगको पूिण सूचना मिना मनिाणररि कायणक्रि
अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
ख) परीक्षा भिनिा िोबाइल िथा मिद् युिीय सािाग्री मनषेि गररएको छ ।

पाना न.ं
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लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय
पार्दी, पोखरा
Website:- www.psc.gov.np
Email:- pokhara@psc.gov.np

फोन:- ०६१-४६३१४५
फ्याक्सः- ०६१-४६३५०६

ग) िस्तु गि बहुिैकखिक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गनण पाइने छै न ।
घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुणपनेछ ।
ङ) िस्तु गि बहुउत्तर प्रश्नको गलि उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।
च) परीक्षाथीले अमनिायण रूपिा आफ्नो प्रिेिपत्र मलइण परीक्षा भिनिा िानुपनेछ ।
छ) परीक्षाथीले परीक्षािा आउँ दा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र िा सरकारी कायाणलयबाट िारी भएको िोटो
समहिको कुनै एक सक्कलै प्रिाणपत्र मलई उपखस्थि हुनुपनेछ ।
ि) िस्तु गि बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्दा अं ग्रेिी ठूलो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई
िात्र िान्यिा मदइने छ ।
झ) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहे क अन्य परीक्षा केन्द्रिा सहभागी गराइने छै न ।
द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड,
२०७७ अनुसार परीक्षाथीले दे हायका ववषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ
क) परीक्षा िु रु हुनु भन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुग्नुपनेछ ।
ख) परीक्षा केन्द्र प्रिे ि अमघ अमनिायण रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उम्मेदिार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग
िाक्स, स्यामनटाइिर िथा खाने पानीको व्यिस्था गनुण पने छ ।
ग) परीक्षा केन्द्र प्रिे ि गदाण, िौचालय िाँ दा आउँ दा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररदा मभडभाड नगरीकन एक आपसिा
स्वास्थ्य सुरक्षा िापदण्ड पालना हुनेगरी भौमिक दु री कायि गनुण पनेछ ।
घ) परीक्षािा खमटएका िनिखिले मदएको मनदे िनको पू णण पालना गनुणपनेछ ।
ङ) परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुने , कुराकानी गने गनुण हुँ दैन ।
च) कोमभड-१९ बाट सं क्रमिि परीक्षाथीलाई लोक सेिा आयोगकै भिनिा मििे ष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मदने
व्यिस्था गररएको हुँदा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ िा ९८६२०४७५२० िा सम्पकण
गनुण हुन अनुरोि गररजछ ।
तृतीय पत्रको पेशागत व्यावहाररक परीक्षण सम्बन्धी ववषयको परीक्षा दे हाय बमोविम सञ्चालन हुनेछ ।
पेिागि अमभिृ मत्त परीक्षण (२ घण्टा १५ मिनेट) को परीक्षा सिाखप्त पश्चाि उि खण्ड क को उत्तर पुखस्तका बुझाई
परीक्षाथीहरु यथास्थानिै रहनु पनेछ । सोही बखििा खण्ड ख को प्रश्नपत्र समहिको उत्तरपुखस्तका मििरण हुनेछ
र उि खण्डको नाि नािेसी मििरण भनण र सोही उत्तरपुखस्तकाको बामहर रहेको मनदे िन अध्ययन गनण १०
मिनेटको सिय रहनेछ ।
..........................

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

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

(मिकास बस्नेि)
नायब सुब्बा

(टं कप्रसाद पन्थी)
िाखा अमिकृि

(िीरे न्द्रबहादु र स्वाँर)
उपसमचि

पाना न.ं
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लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)

बुटवल, रूपन्दे ही

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

नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक ननरीक्षक (जनपद) पदको नलखखत परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना।

सूचना नं. ५४/०७८/७९, नमनत: २०७८।१०।२६ गते
नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक ननरीक्षक (जनपद) पदको लुखववनी प्रदे श प्रहरी तानलम केन्र बुटवलमा सञ्चालन भएको प्रारखवभक
स्वास््य परीक्षण तथा शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षा र ववस्तृत स्वास््य परीक्षणमा उत्तीणा उवमेदवारहरुको नलखखत परीक्षा पूव ा
ननर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सवबन्र्ी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत
सं क्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र यवयवस्थापन) सवबन्र्ी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो सं शोर्न) को पालना
गने/गराउने गरी तपसीलको नमनत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सवबखन्र्त सबैको जानकारीको लानग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ।परीक्षाथीहरुले पालना गनुप
ा ने ननयमहरु रष्टयवय १ र २ मा उल्लेख गररएको छ।
१.

पद: प्रहरी सहायक निरीक्षक (जिपद)

निज्ञापि िं . : ३४/०७८/७९ (खुला/ समािे शी)

परीक्षा काययक्रम
क्र.सं.

पत्र

1.

प्रथम
दितीय
तृतीय

2.
3.

निषय
सामान्य ज्ञान र बोद्धिक परीक्षण
अं ग्रेजी तथा नेपाली भाषा
पेशागत सैिाद्धिक ज्ञान
पेशागत व्यावहाररक परीक्षण

परीक्षा नमनि र समय

अिनि

२०७८/११/७ गते, दिनको २:०० बजे
२०७८/११/८ गते, दिनको २:०० बजे
२०७८/११/९ गते, दिनको २:०० बजे
२०७८/११/९ गते, दिनको ४:२५ बजे

५० दमनेट
२ घण्टा ३० दमनेट
२ घण्टा १५ दमनेट
४५ दमनेट

परीक्षा भिि
क्र.सं.

रोल िं.

परीक्षार्थी

दे खख

सम्म

संख्या

1.

16004

16454

2.

16455

16864

200

3.

16865

17193

4.

17194

5.

200

परीक्षा भिि
जनता मा.दव., रामनगर बुटवल
लक्ष्मी मा.दव., लक्ष्मीनगर, बुटवल
दतलोत्तमा मा.दव., नेपालगञ्जरो,, बुटवल

१७४९८

200

२00

ऊदजरदसंह मा.दव., मैनाबगर, बुटवल (क)

१७५०२

१७८१०

२००

ऊदजरदसंह मा.दव., मैनाबगर, बुटवल (ख)

6.

17811

१८१५०

२००

बुटवल कादलका क्याम्पस, रामनगर, बुटवल (क)

7.

१८१५१

१८४८३

२००

बुटवल कादलका क्याम्पस, रामनगर, बुटवल (ख)

8.

१८४८४

18828

२००

बुटवल कादलका क्याम्पस, रामनगर, बुटवल (ग)

9.

18829

19275

२३५

बुटवल मा.दव., पारर, बुटवल

पाना नं.1

लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)

बुटवल, रूपन्दे ही

फोन: ०७१-540207, 071-551328, फ्याक्स: ०7१-547807, वेवसाइटः www.psc.gov.np , इमेलः butwal@psc.gov.np
रष्टयवय १:1. उवमेदवारले उत्तरपुखस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ। वस्तुगत बहुउत्तर

(Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर ले ख्दा अंग्रज
े ी ठू लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D ले ख्नुपनेछ।
सानो अक्षर (Small Letter) मा ले खखएको उत्तरलाई मान्यता ददइनेछैन।

2. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पनन उवमेदवारलाई परीक्षामा सखवमनलत नगराईने हुुँदा प्रवेश-पत्र अननवाया रुपमा साथमा

ु न्दा कखवतमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नु पनेछ।
नलई परीक्षा सञ्चालन हुनभ

ुँ ै आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको
3. परीक्षामा सवबखन्र्त ननकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सग
फोटो सवहतको कुनै सक्कलै पररचयपत्र अननवाया रुपमा साथमा नलई आउनुपनेछ।

4. परीक्षा भवनमामोबाईल फोन तथा अन्य इले क्रोननक नडभाइसहरु लै जान ननषेर् गररएको छ।

5. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रयायाखशत ववदा पना गएमा पनन आयोगको पूव ा सूचना ववना ननर्ााररत कायाक्रम

अनुसारको परीक्षा कायाक्रम स्थनगत हुनेछैन।

रष्टयवय 2:-

कोनभड-१९ संक्रमणबाट सुरखक्षत रहन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुपा ने थप ववषयहरु

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

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर ननस्कुँदा र शौचालय प्रयोग गनुप
ा दाा नभडभाड नगरीकन एक
आपसमा २ (दुई) नमटरको दू री कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानुपनेछ।

३. परीक्षाथीहरु समुहमा भेलाहुन,े कुराकानी गने गनुह
ा द
ु ै न।

४. कोनभड-१९ बाट सं क्रनमत परीक्षाथीहरुका लानग लोक सेवा आयोग वुटवल कायाालय, बुटवलको ववशेष परीक्षा

हलमा परीक्षा केन्रको यवयबस्था गररएको हुुँदा सं क्रनमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बुटवल कायाालय, बुटवल
(फो.नं. 071-551328, 540207) मा पूव ा जानकारी ददई उक्त ववशेष परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा
सहभागी हुन सक्नेछन्।

५. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले ददएको ननदे शनको पूणा पालना गनुप
ा नेछ।

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

(च ुरा बहादुर काकी)
नायब सुब्बा

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

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

शाखा अनर्कृत

उपसखचव

(मदन कुमार बजगाईँ)

(ध्यानकुमार थापा)

पाना नं.2

लोक सेवा आयोग

सख
ु ेर्त कायार् लय

वीरे द्रनगर, सख
ु ेर्त

सूचना नं. :- ६६/०७८-७९, िमित: २०७८/१०/२५
नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक िनरीक्षक पदको
परीक्षा के द्र कायम गिरएको सूचना ।

लोक सेवा आयोग सख
ु ेर्त कायार्लयले कणार्ली प्रदेश प्रहरी तािलम के द्र, सख
ु ेर्त (हाल नेपालगजं , बाँके) बाट संचालन गनेर्
िलिखत परीक्षाका लािग छनौट भएका नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक िनरीक्षक पदका उ मेदवारह को प्रितयोिगता मक िलिखत परीक्षा
िन न िमित, समय र थानमा संचालन हुने भएकोले स बि धत सबैको जानकारीको लािग यो सचू ना प्रकाशन गिरएको छ ।
परीक्षा कायर्क्रम
१
२
३

िवज्ञापन नं./
िकिसम

३४(०७८/७९)
खल
ु ा/ समावेशी

क्र.स.

पद

चरण/पत्र

नेपाल प्रहरी
सहायक
िनरीक्षक

परीक्षा के द्र
क्र.स.
रोल न.ं
१ २०००३-२०४७०
२ २०४७५-२०८७५
३ २०८७६-२१२३५
४ २१२३६-२१५३७
५ २१५३८-२१८९३
६ २१८९४-२२१७४
७ २२१७५-२२४५८

िवषय

सामा य ज्ञान तथा बौिद्धक परीक्षण
िद्बतीय पत्र अग्रं ेजी तथा नेपाली भाषा
पेशागत सैद्धाि तक ज्ञान
तृतीय पत्र पेशागत यवहािरक परीक्षण
प्रथम पत्र

परीक्षा िमित र समय

२०७८ फागनु ७ गते िदनको २:०० बजे (५० िमनेट)
२०७८ फागनु ८ गते िदनको २:०० बजे (२ घ टा ३० िमनेट)
२०७८ फागनु ९ गते िदनको २:०० बजे (२ घ टा १५ िमनेट)
२०७८ फागनु ९ गते िदनको ४:२५ बजे (४५ िमनेट)

परीक्षा के द्र
ी सख
ु ेर्त बहुमख
ु ी क्या पस मैत्री भवन वीरे द्रनगर परीक्षा के द्र – “क”
ी सख
ु ेर्त बहुमख
ु ी क्या पस मैत्री भवन वीरे द्रनगर परीक्षा के द्र – “ख”
ी सख
ु ेर्त बहुमख
ु ी क्या पस नयाँ भवन वीरे द्रनगर परीक्षा के द्र – “क”
ी सख
ु ेर्त बहुमख
ु ी क्या पस नयाँ भवन वीरे द्रनगर परीक्षा के द्र – “ख”
ी सख
ु ेर्त बहुमख
ु ी क्या पस प्रशासिनक भवन वीरे द्रनगर परीक्षा के द्र
ी लोक सेवा आयोग सख
ु ेर्त (परीक्षा भवन) “क” के द्र ।
ी लोक सेवा आयोग सख
ु ेर्त (परीक्षा भवन) “ख” के द्र ।

उ मेदवार सख्
ं या
१९२
२२०
२००
१६५
२००
१६४
१५०

द्र ट य : (परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पालना गनर्ु पनेर् िवषयह )
१. प्रवेशपत्र िबना परीक्षामा सि मिलत नगराइने हुदँ ा प्रवेशपत्र अिनवायर् पमा साथमा िलई परीक्षा सच
ं ालन हुनुभ दा क तीमा १ घ टा
अगावै परीक्षा भवनमा आइपग्ु नुपनेर्छ । प्रवेशपत्रको प्रितिलिप आव यक पनेर् उ मेदवारले स बि धत कायार्लयबाट अिनवायर् पमा परीक्षा
संचालन हुनभु दा एक िदन अगावै प्रवेशपत्र िलइसक्नु पनेर्छ ।
२. परीक्षा िदन आँउदा नेपाली नागिरकताको सक्कल प्रमाण पत्र वा नेपाल सरकारद्बारा जारी गिरएको फोटो सिहतको कुनै पिरचय-पत्र सिहत
उपि थत हुनहु ोला अ यथा परीक्षामा सि मिलत गराइने छै न ।
३. परीक्षामा खिटएका जनशिक्तले िदएको िनदेर्शन पणू र् 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 गनर्ु पनेर्छ ।
६. उ मेदवारले अिनवायर् पमा मा क लगाई परीक्षा के द्रमा प्रवेश गनर्ु 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 दरु ी कायम गनर्ु पनेर्छ ।
८. परीक्षाथीर्ह ले समहू मा भेला हुने ज ता कायर् नगनेर् ।
९. कोिभड-१९ बाट संक्रिमत िबरामीको लािग लोक सेवा आयोग, सख
ु ेर्त 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 गनर्ु पनेर्छ ।
(बृज लाल चौधरी)
क यटु र अपरे टर

(आरती अिधकारी)
शाखा अिधकृ त

(पणू र्मान े ठ)
उपसिचव

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

लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाा लय
राजपुर, डोटी

दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना
सच
ू ना न.ं ४८/०७८-७९, दमदत : २०७८।१०।२६
यस कायाालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको दवज्ञापन नं. ३४ (०७८/७९) (खल
ु ा तथा समावेशी), प्रहरी सहायक दनरीक्षक
पदको श्री सिु ु र पदिम प्रिेश प्रहरी कायाालय, दिपायलबाट लललखत परीक्षाको लालि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रलतयोलितात्मक
लललखत परीक्षा नेपाल सरकारले तोके को स्वास््य सरु क्षा सम्बल ि मापदण्ड पालना िने िराउने िरी पवू ा लनिााररत परीक्षा कायारम बमोलिम लनम्न
लमलत, समय र स्थानमा सच
ं ालन हुने भएकोले सम्बल ित सबैको िानकारीको लालि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम
क्र.स.ं

पि

पत्र

१.
२.

प्रहरी सहायक
लनरीक्षक
(िनपद)

३.

दवषय

परीक्षा दमदत

प्रथम पत्र

सामा यज्ञान तथा बौलिक परीक्षण

२०७८।११।०७ िते

लितीय पत्र

अग्रं ेिी तथा नेपाली भाषा

२०७८।११।०८ िते

पेशाित सैिाल तक ज्ञान (खण्ड क)

२०७८।११।०९ िते

पेशाित व्यवहाररक परीक्षण (खण्ड ख)

२०७८।११।०९ िते

तृतीय पत्र

परीक्षा समय
लदनको २:०० बिे (५०
लमनेट)
लदनको २:०० बिे
(२ घण्टा ३० लमनेट)
लदनको २:०० बिे
(२ घण्टा १५ लमनेट)
लदनको ४:२५ बिे (४५
लमनेट)

पुनि: तृतीय पत्र खण्ड (क) को पेशाित सैिाल तक ज्ञान (२ घण्टा १५ लमनेट) को परीक्षा समाप्त भएपलछ उक्त खण्ड (क) को उत्तर
पलु स्तका बझु ाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहनु पनेछ । सोही बखतमा खण्ड (ख) को उत्तरपलु स्तका लवतरण हुनेछ, उक्त खण्डको नाम
नामेसी लववरण भना र सोही उत्तरपलु स्तकाको बालहर रहेको लनदेशन अध्ययन िना १० (दश) लमनेटको समय रहनेछ ।

परीक्षा के न्र:
क्र.स.

रोल/िताा न.ं

उम्मेिवार सख्ं या

परीक्षा के न्र

िेदि

सम्म

१.

२४००४

२४२१३

१५० िना

श्री सिु ङ्ि मा.लव., रािपरु , डोटी (क) के र

२.

२४२१४

२४४२७

१५० िना

श्री सिु ङ्ि मा.लव., रािपरु , डोटी (ख) के र

३.

२४४२८

२४७१०

२०० िना

श्री शहीद स्मृती आ.मा.लव., रािपरु

४.

२४७११

२४९४२

१७३ िना

श्री लोक सेवा आयोि लदपायल कायाालय, रािपरु

रष्टव्य:
क) परीक्षा सञ्चालन हुने लदन अप्रत्यालशत लवदा पना िएमा पलन आयोिको पवू ा सच
ू ना लवना लनिााररत कायारम अनसु ारको परीक्षा स्थलित हुने
छै न ।
ख) प्रवेशपत्र लवना परीक्षामा सलम्मललत निराईने हुदुँ ा अलनवायारुपमा प्रवेशपत्र साथमा ललई परीक्षा सच
ं ालन हुनु भ दा १ घण्टा अिावै परीक्षा
भवनमा आइपग्ु नु पनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेशपत्र लवतरण िररने छै न ।
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लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाा लय
राजपुर, डोटी
ि) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटर तथा अ य लवद्यतु ीय सामाग्रीहरु लैिान लनषेि िररएको छ ।
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनाु पनेछ । वस्तिु त बहु वैकलल्पक प्रश्नको उत्तर लददं ा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्नु पनेछ ।
ङ) परीक्षाथीले परीक्षा लदन आउुँदा नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो सलहतको कुनै एक सक्कलै

प्रमाणपत्र अलनवाया रुपमा ललई उपलस्थत हुनु पनेछ ।
च) सक्र
ु ार परीक्षाथीले
ं मणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (सच
ं ालन तथा व्यवस्थापन) सम्बदन्ध सश
ं ोदधत मापिण्ड, २०७७ अनस
तपदसलमा उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनाु पनेछ ।
 परीक्षा के रमा प्रवेश िनाअ
ु लघ उम्मेदवार स्वयंले कलम्तमा माक्स, स्यालनटाइिर तथा आफ्नो लालि खानेपानीको अलनवाया व्यवस्था िनाु
पनेछ ।
 परीक्षाथीले परीक्षा के रमा प्रवेश िदाा, लनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा लभडभाड निरीकन एकआपसमा २ (दईु ) लमटरको दरू ी कायम
िनापु नेछ ।
 परीक्षाथीहरुले समह
ू मा भेला हुन,े कुराकानी िने िनाु हुदुँ नै । परीक्षामा खलटएका िनशलक्तले लदएको लनदेशनको पणू ा पालन िनपाु नेछ ।
 परीक्षाथीले लेख्न बाुँक रहेको उत्तरपलु स्तकाको खाली ठाउुँ स्वयल
ं े काटी, दस्तखत िरी, उत्तरपलु स्तका ि ती िरी उत्तरपलु स्तका
बझु ाएको हस्ताक्षर िरे र मात्र पररक्षा हलबाट बालहर िानु पनेछ ।
 कोलभड-१९ (COVID-19) संरलमत उम्मेदवार परीक्षामा सलम्मललत हुने भएमा सम्बल ित उम्मेदवारले यस कायाालयको फोन न.ं
०९४-४४०१४७ वा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका िरी वा इमेल तथा लनवेदनको माध्यमबाट यस कायाालयलाई परीक्षा सचं ालन हुनु
भ दा अिाडी सो को िानकारी अलनवाया रुपमा िराउनु पनेछ ।

................................
िणेश बहादरु कठायत
कम््यटु र अपरे टर

..............................
रमेश कुमार कटुवाल
शाखा अलिकृ त

...............................
लबष्णु पौडेल
लन. कायाालय प्रमख
ु
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लोक सेवा आयोग
काठमाड ौं कार्ाालर्
(परीक्षा शाखा)

अनामनगर, काठमाड ौं
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नेपाल प्रहरी तर्फको प्रहरी सहायक ननरीक्षक (जनपद) पदको नलखित परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ८८/०७८-७९, नमनत २०७८।१०।२५
लोक सेवा आयोग, काठमाड कायाा लयले सौंचालन गने नेपाल प्रहरी तर्फको मममि २०७८।०६।२२ गिे प्रकामशि मवज्ञापन नौं .
३४(०७८/७९) (खुला िथा समावेशी), प्रहरी सहार्क निरीक्षक (जिपद) पदमा श्री महािरीर् प्रहरी निक्षालर्, महाराजगौं ज,
काठमाड ौंबाट मलखखि परीक्षाका लामग छन ट भएका उम्मेदवारहरुको मलखखि परीक्षा कायाक्रम ने पाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य
सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि सौंक्रमणको मवशे ष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी
मापदण्ड, २०७७ (िेश्रो सौंशोधन समहि) को पालना गने गराउने गरी िपमशलको मममि, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धि
सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ। िोमकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पमन
उम्मेदवारहरुलाई सखम्ममलि गराइने छै न। िोमकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शु रु हुनु भन्दा कखिमा १ (एक) घण्टा अगावै पुग्नु पने छ ।
परीक्षाथीहरूले अमनवाया रूपमा पालना गनुा पने मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा िल उल्लेख गररएको छ।
तपनिल

परीक्षा कायफक्रम
ववज्ञापन नं.
३४(०७८/७९)
(िुला, समावेशी)

पद

पत्र

प्रहरी

प्रथम

सहायक
ननरीक्षक
(जनपद)

ववषय

नलखित परीक्षाको नमनत र समय

अवनि

२०७८।११।०७ गते ददनको २:०० बजे

५० नमनेट

अं ग्रज
े ी तथा नेपाली भाषा

२०७८।११।०८ गते ददनको २:०० बजे

२ घण्टा ३० नमनेट

पेशागत सैिाखन्तक ज्ञान

२०७८।११।०९ गते ददनको २:०० बजे

२ घण्टा १५ नमनेट

पेशागत व्यवहाररक परीक्षण

२०७८।११।०९ गते ददनको ४:२५ बजे

४५ नमनेट

सामान्य ज्ञान तथा बौविक
परीक्षण

दितीय
तृतीय

नलखित परीक्षा भवन
क्र.सं .

उम्मेदवारहरूको दताफ नं.

संख्या

परीक्षा भवन

१

28001 दे खि 28331 सम्म

२०० जना

श्री वहमालय कले ज (ब्याचलर ब्लक) (क), कोटे श्वर

२

28332 दे खि 28719 सम्म

२०० जना

श्री वहमालय कलेज (ब्याचलर ब्लक) (ि), कोटे श्वर

३

28720 दे खि 29037 सम्म

२०० जना

श्री विटन इन्टरनेशनल कलेज, सुवविानगर, तीनकुने

४

29038 दे खि 29371 सम्म

२०० जना

श्री वप्रनमयर कले ज, नयााँ बानेश्वर

५

29372 दे खि 29701 सम्म

२०० जना

श्री एखम्बसन कलेज, मध्य बानेश्वर
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क्र.सं .

उम्मेदवारहरूको दताफ नं.

संख्या

परीक्षा भवन

६

29702 दे खि 30043 सम्म

२०० जना

श्री मेगा कले ज, बबरमहल

७

30044 दे खि 30326 सम्म

२०० जना

श्री टे क्सास इन्टरनेशनल कले ज (क), नमत्रपाकफ, चाववहल

८

30327 दे खि 30620 सम्म

२०० जना

श्री टे क्सास इन्टरनेशनल कले ज (ि), नमत्रपाकफ, चाववहल

९

30621 दे खि 30899 सम्म

२०० जना

श्री खज.वप. कोइराला मेमोररयल कले ज, नसर्ल

१०

30901 दे खि 311९5 सम्म

२०० जना

श्री टे क्सास कले ज अर् म्यानेजमेन्ट एण्ड आई.टी. (क), नसर्ल

११

311९6 दे खि 31524 सम्म

२०० जना

श्री टे क्सास कले ज अर् म्यानेजमेन्ट एण्ड आई.टी. (ि), नसर्ल

१२

31527 दे खि 31820 सम्म

२०० जना

श्री पासाङ ल्हामु मेमोररयल कले ज, (ब्याचलर ब्लक), सामािुशी

१३

31821 दे खि 32166 सम्म

२०० जना

श्री आखशवाफद कलेज, कपुरिारा, सामािुशी

१४

32167 दे खि 32530 सम्म

२०० जना

श्री सूयोदय मा.वव. घट्टे कुलो, मैतीदे वी

१५

32533 दे खि 32900 सम्म

२०० जना

श्री सगरमाथा मखल्टपल कलेज, नडल्लीबजार

१६

32903 दे खि 33298 सम्म

२०० जना

श्री नेशनल इखन्िच्यूट अर् कखम्पवटवटभ इक्जाम(नाइस), अिै तमागफ

१७

33301 दे खि 33694 सम्म

२०० जना

श्री एस.ई.ए. इखन्जननयररङ एकेडे मी (क), थापाथली

१८

33695 दे खि 34114 सम्म

२०० जना

श्री एस.ई.ए. इखन्जननयररङ एकेडे मी (ि), थापाथली

१९

34117 दे खि 34548 सम्म

२०० जना

श्री वप.ई.ए. एसोनसयसन, थापाथली

२०

34549दे खि 35020 सम्म

२०२ जना

श्री स्वप्नवावटका (एस.भी.) एकेडमी, बुिनगर

द्रष्टव्य १:1. परीक्षा सञ्चालन हुने मदन आयोगको पूवा सूचना मवना मनधाा ररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
2. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।
3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन िथा अन्य इलेक्ट्रोमनक मडभाइसहरु लै जान मनषेध गररएको छ। वस्तुगि परीक्षामा क्याल्कुले टर प्रयोग
गना पाइने छै न ।
4. वस्तुगि बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर ले ख्दा अौंग्रेजी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D ले खखएको उत्तरलाइा मात्र
मान्यिा मदइने छ ।
5. प्रवे श पत्र मवना कुनै पमन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अमनवाया रूपमा साथमा मलइा परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा
किीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
6. परीक्षामा प्रवे श-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेिको कुनै पररचयपत्र अमनवाया रूपमा मलइा
आउनुपनेछ ।
द्रष्टव्य २:- कोनिड-१९ सौंक्रमणबाट सु रनक्षत रहि परीक्षार्थीले अनिवार्ा पालिा गिुा पिे र्थप नवषर्हरू:
1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अमघ उम्मेदवार स्वयौंले कखिमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवाया व्यवस्था गनुा

पनेछ ।

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र मनकदादा मभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ मिक दू री कायम गनुा पनेछ ।
3. परीक्षामा खमटएका जनशखिले मदएको मनदे शनको पूणा पालना गनुापनेछ ।
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4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवे श गदाा , बामहर मनकदादा, श चालय प्रयोग गनुापदाा मभडभाड नगररकन दू री कायम गरी क्रमैसुँग िोमकएको

स्थानमा जानुपने छ ।

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गना पाइने छै न ।
6. कोमभड-१९ बाट सौंक्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशे ष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँ दा सौंक्रममि परीक्षाथीले आफू सौंक्रममि भएको जानकारी

यस कायाालयको टे मलफोन नौं. ०१-४७७१९८२ वा ०१-४७७१९८५ वा मोवाइा ल नम्बर ९८४१७७७६७० वा नेपाल प्रहरीको मोवाईल नौं
९८५१२८१३८७ मा सम्पका गरी अमग्रम जानकारी मदनु पनेछ।

तृतीर् पत्रको पेिागत व्यवहररक परीक्षण सम्बन्धी नवषर्को परीक्षा दे हार् बमोनजम सञ्चालि हुिेछ :पेशागि अमभवृमत्त परीक्षण (२ घण्टा १५ ममने ट)को परीक्षा समाखि पश्चाि उि खण्ड (क) को उत्तरपुखस्तका बुझाई परीक्षाथीहरु
यथास्थानमै रहनु पने छ । सोही बखिमा खण्ड (ख)को प्रश्नपत्र समहिको उत्तरपुखस्तका मविरण हुने छ र उि खण्डको नाम-नामे सी
मववरण भना र सोही उत्तरपुखस्तकाको बामहर रहे को मनदे शन अध्ययन गना १० ममने टको समय रहने छ ।

...............................
(रामप्रसाद प डे ल)
नायव सुब्बा

........................................
(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली)
शाखा अमधकृि
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..................................
(चन्द्रकान्त मनर ला)
उपसमचव

