लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपुर,डोटी

ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ु ना
सच
ू ना नं. ०८/०७७-७८, लमतत : २०७७।०८।०७

यस कायाालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको ववज्ञापन नं. ०४(०७६/७७) (खुला तथा समावेशी), प्रहरी सहायक
तनरीक्षक पदको श्री सि
ु रु पश्चचम प्रिे श प्रहरी कायाालय, दिपायलबाट ललखखत परीक्षाको लागि छनौट भएका

उम्मेदवारहरुको प्रततयोगितात्मक ललखखत परीक्षा लोक सेवा आयोिको लमतत २०७७।०७।२७ को तनर्ायानस
ु ार नेपाल

सरकारले तोकेको स्वास््य सरु क्षा सम्बध ि मापदण्ड पालना िने िराउने िरी पव
ू ा तनिााररत परीक्षा कायारम

बमोधिम तनम्न लमतत, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्बध ित सबैको िानकारीको लागि यो सच
ू ना
प्रकाशन िररएको छ ।
परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम
र.सं.

पद

पत्र

ववषय

परीक्षा लमतत

प्रथम पत्र

सामान्यज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण

२०७७।०८।१८ गते

दितीय पत्र

अंग्रेजी तथा ने पाली भाषा

२०७७।०८।१९ गते

पेशागत सैिाद्धिक ज्ञान (खण्ड क)

२०७७।०८।२० गते

पेशागत व्यवहाररक परीक्षण (खण्ड ख)

२०७७।०८।२० गते

१.
२.

३.

प्रहरी
सहायक
तनरीक्षक

तृतीय पत्र

परीक्षा समय
दिनको १:०० बजे
(५० दमने ट)
दिनको १:०० बजे
(२ घण्टा ३० दमने ट)
दिनको १:०० बजे
(२ घण्टा १५ दमने ट)
दिनको ३:२५ बजे
(४५ दमने ट)

पन
ु चच: तत
ृ ीय पत्र खण्ड (क) को पेशाित सैिाद्धिक ज्ञान (२ घण्टा १५ लमनेट) को परीक्षा समाप्त भएपतछ उक्त
खण्ड (क) को उत्तर पधु स्तका बझ
ु ाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहनु पनेछ । सोही बखतमा खण्ड (ख) को
उत्तरपधु स्तका ववतरर् हुनेछ, उक्त खण्डको नाम नामेसी वववरर् भना र सोही उत्तरपधु स्तकाको बाहहर रहे को
तनदे शन अध्ययन िना १० (दश) लमनेटको समय रहनेछ ।

परीक्षा केन्र:

र.स.

रोल/दताा नं.

उम्मेदवार संख्या

परीक्षा के र

दे खख

सम्म

१.

१८००१

१८१८९

१०० जना

कुमालीकोट मा.दव., कुमालीकोट

२.

१८१९०

१८३६५

१०० जना

शहीि स्मृती आ.मा.दव., राजपुर

३.

१८३६६

बााँ की सबै उम्मे िवार

११७ जना

सुजङ्ग मा.दव., राजपुर, डोटी
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रष्टव्य:

क) परीक्षा सञ्चालन हुने हदन अप्रत्यालशत ववदा पना िएमा पतन आयोिको पव
ू ा सच
ू ना ववना तनिााररत कायारम
अनस
ु ारको परीक्षा स्थगित हुने छै न ।

ख) प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा सधम्मललत निराईने हुुँदा अतनवायारुपमा

प्रवेशपत्र साथमा ललई परीक्षा संचालन हुनु

भ दा १ घण्टा ३० लमनेट अिावै परीक्षा भवनमा आइपग्ु नु पनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेशपत्र ववतरर् िररने
छै न ।

ि) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटर तथा अ य वविुतीय सामाग्रीहरु लैिान तनषेि िररएको छ ।
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ । वस्ति
ु त बहु वैकधल्पक प्रश्नको उत्तर हदंदा Capital Letter मा
(A,B,C,D) ले ख्न ु पनेछ ।

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा हदन आउुँ दा नेपाली नािररकताको प्रमार्पत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो
सहहतको कुनै एक सक्कलै प्रमार्पत्र अतनवाया रुपमा ललई उपधस्थत हुनु पनेछ ।

च) संरमर्को ववशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बध ि मापदण्ड, २०७७ अनस
ु ार
परीक्षाथीले तपलसलमा उल्लेखखत ववषयहरुको पर्
ू ा रुपमा पालन िनुा पनेछ ।


परीक्षा के रमा प्रवेश िनअ
ुा तघ उम्मेदवार स्वयंले कधम्तमा माक्स, स्यातनटाइिर तथा आफ्नो लागि
खानेपानीको अतनवाया व्यवस्था िनुा पनेछ ।



परीक्षाथीले परीक्षा के रमा प्रवेश िदाा, तनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा लभडभाड निरीकन एकआपसमा २
(दईु ) लमटरको दरू ी कायम िनप
ुा नेछ ।



परीक्षाथीहरुले समह
ू मा भेला हुने, कुराकानी िने िनुा हुुँदैन । परीक्षामा खहटएका िनशधक्तले हदएको
तनदे शनको पर्
ू ा पालन िनप
ुा नेछ ।



परीक्षाथीले लेख्न बाुँक रहेको उत्तरपधु स्तकाको खाली ठाउुँ स्वयंले काटी, दस्तखत िरी, उत्तरपधु स्तका
ि ती िरी उत्तरपधु स्तका बझ
ु ाएको हस्ताक्षर िरे र मात्र पररक्षा हलबाट बाहहर िानु पनेछ ।



कोलभड-१९ (COVID-19) संरलमत उम्मेदवार परीक्षामा सधम्मललत हुने भएमा सम्बध ित उम्मेदवारले यस

कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ वा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका िरी वा इमेल तथा तनवेदनको
माध्यमबाट सो को िानकारी यस कायाालयलाई हदनु हुन सगु चत िरर छ ।
.
.............................................

तनरञ्िन प्रसाद पोखरे ल
नायव सब्ु बा

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

बबष्र्ु पौडेल
तन. कायाालय प्रमख
ु
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