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प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको नलखखत परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ३७/०७७-७८ नमनत २०7७/०८/०५
नेपाल प्रहरीको ववज्ञापन नम्वर ०४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदमा आयोगबाट पूव ा प्रकाखशत परीक्षा कायाक्रम अनुसार
कोनभड-१९ को ववश्वव्यापी महामारीको कारण स्थनगत गररएकोमा लोक सेवा आयोगको नमनत २०७७/०७/२७ गतेको ननणायबाट नेपाल सरकारले

तोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सं क्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी
मापदण्ड २०७७ को पालना गने गराउने गरी दे हायको नमनत समय र स्थानमा सञ्चालन हुने नलखखत परीक्षाका लानग श्री महानगरीय प्रहरी खशक्षालय

महाराजगञ्ज काठमाडौंबाट ववस्तृत स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उखिणा भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन दे हाय बमोखजम कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्धत

सबैको जानकारीका लानग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पनन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मनलत

ु न्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एवकन गनुह
नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
ा न
ु अनुरोध छ ।
परीक्षाथीहरूले अननवाया रूपमा पालना गनुप
ा ने ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ ।

पत्र

लिखित परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा विवि र सिय

विषय

प्रथम

सामान्य ज्ञान तथा बौखिक परीक्षण

वस्तुगत

लितीर्

अंग्रेजी तथा नेपािी भाषा

लवषर्गत

२०७७/०८/१८ गते
लिनको १ : ०० बजे
२०७७/०८/१९ गते
लिनको १ : ०० बजे
२०७७/०८/२० गते
लिनको १ : ०० बजे
२०७७/०८/२० गते
लिनको ३ : २५ बजे

पेशागत सैिाखिक ज्ञान
तृतीर्

लवषर्गत
पेशागत व्यवहाररक परीक्षण

अिवि
५० लमनेट
२ घण्टा ३० लमनेट
२ घण्टा १५ लमनेट
४५ लमनेट

लिखित परीक्षा भवन
क्र.सं .

उम्मेदवारहरूको दताा नं.

सं ख्या

परीक्षा भवन

1

1548 दे खख 21243 सम्म

१०० जना

श्री गुहेश्वरी मा.वव., नसनामं गल ।

२

21244 दे खख 21496 सम्म

१०० जना

श्री वहमालयन कलेज (व्याचलर ब्लक), कोटे श्वर ।

३

21501 दे खख 21765 सम्म

१०० जना

श्री बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्तनगर ।

४

21766 दे खख 21996 सम्म

१०० जना

श्री एस.भी. (स्वप्नबावटका) ऐकेडेमी, बुद्धनगर ।

५

22000 दे खख 22194 सम्म

१०० जना

श्री एस.इा.ए. इखन्जननयररङ्ग ऐकेडेमी, थापाथली ।

६

22195 दे खख 22370 सम्म

१०० जना

श्री ववश्व ननकेतन मा.वव. निपुरेश्वर ।

७

22371 दे खख 22569 सम्म

१०० जना

श्री पदमोदय मा.वव., पुतनलसडक ।

८

22571 दे खख 22797 सम्म

१०० जना

श्री दरवार हाइा स्कुल, रानीपोखरी (क) केन्द्र (दखक्षण गेट प्रवेशद्वार)

९

22802 दे खख 22985 सम्म

१०० जना

श्री दरवार हाइा स्कुल, रानीपोखरी (ख) केन्द्र (उिर गेट प्रवेशद्वार)

१०

22987 दे खख 23180 सम्म

१०० जना

श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, सोह्रखुट्टे ।

११

23181 दे खख 23386 सम्म

१०० जना

श्री जनकनाथ स्मृती मा.वव., लै नचौर ।

१२

23387 दे खख 23561 सम्म

१०० जना

श्री शाखन्त ववद्या गृह, लै नचौर ।

१३

23562 दे खख 23747

सम्म

१०० जना

श्री नन्दी मा.वव., नक्साल ।

१४

23751 दे खख 23928 सम्म

१०० जना

श्री टं गाल मा.वव., टं गाल ।

क्रमशः
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क्र.सं .

उम्मेदवारहरूको दताा नं.

सं ख्या

परीक्षा भवन

१५

23929 दे खख 24133 सम्म

१०० जना

श्री पदमकन्या ववद्याश्रम मा.वव., नडल्लीबजार ।

१६

24135 दे खख 24367 सम्म

१०० जना

श्री ववजयस्मारक मा.वव., नडल्लीबजार ।

१७

24368 दे खख 24608 सम्म

१०० जना

श्री नभमसेनगोला मा.वव., नयााँबानेश्वर ।

१८

24610 दे खख 24831 सम्म

१०० जना

श्री एखम्वसन कलेज, मध्यबानेश्वर ।

१९

24833 दे खख 25134 सम्म

१०० जना

श्री मदन भण्डारी मेमोररल कलेज, अनामनगर ।

२०

251३7 दे खख 25668 सम्म

१४८ जना

श्री रत्नराज्य मा.वव., मध्यबानेश्वर ।

द्रष्टव्य १M1.

परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पनन आयोगको पूव ा सू चना ववना ननधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थनगत हुनेछैन ।

2.

परीक्षामा कालो मसी माि प्रयोग गनुपा नेछ ।

3.

काठमाडौं परीक्षा केन्द्र बाहे क अन्यि परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छै न ।

4.

परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इले क्रोननक नडभाइसहरु लै जान ननषेध गररएको छ।

5.

वस्तुगत बहुउिर (Multiple Choice) प्रश्नको उिर लेख्दा अं ग्रज
े ी ठू लो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखखएको उिरलाइा माि मान्यता ददइने
छ ।

6.

ु न्दा कम्तीमा १ घण्टा
प्रवेश पि ववना कु नै पनन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मनलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपि अननवाया रूपमा साथमा नलइा परीक्षा सं चालन हुनभ
अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।

7.

परीक्षामा सम्बखन्धत ननकायबाट जारी भएको प्रवेश-पि साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कु नै पररचयपि अननवाया
रूपमा नलइा आउनुपनेछ ।

द्रष्टव्य २M- कोनभड-१९ सं क्रमणबाट सुरखक्षत रहन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुपा ने थप ववषयहरू
1.
2.
3.
4.

परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स स्याननटाइजर तथा आफ्नो लानग खानेपानीको अननवाया व्यवस्था गनुा पनेछ ।
उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र ननस्कदा नभडभाड नगरीकन एकआपसमा दुइा नमटरको दूरी कायम गनुा पने छ ।
परीक्षामा खवटएका जनशखिले ददएको ननदे शनको पूण ा पालना गनुप
ा नेछ ।

परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा बावहर ननस्कदा शौचालय प्रयोग गनुप
ा दाा नभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा
जानुपने छ ।

5.

परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने कुराकानी गने गनुा हुाँदैन ।

6.

उिरपुखस्तका बुझाउाँ दा उिरपुखस्तकामा रहेको खाली स्थान काटी बुझाउनु पने छ ।

7.

परीक्षाथीले उिरपुखस्तका बुझाउाँ दा आफ्नो उिरपुखस्तका गन्ती गरी उिरपुखस्तका बुझाइा हस्ताक्षर गरी बावहर जानु पनेछ ।

8.

कोनभड-१९ बाट सं क्रनमत परीक्षाथीहरूका लानग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा सं क्रनमत परीक्षाथीले मोबाइल नम्बर ९८५१२८१३८३ वा
९८५११८८५१० वा ९८६०४२७७७३ मा सम्पका गरी आफ्नो दताा नम्बर र नाम थर समेत वटपाउनु पने छ ।
.......................

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

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

नायब सुब्बा

शाखा अनधकृत

उपसखचव

(सीताराम दाहाल)

(अनभराज डााँगी)

(चन्द्रकान्त ननरौला)

