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पाना नं. 1 

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

सशस्त्र प्रहरी बल नपेालको सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको नलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन 
कायम गररएको सूचना।  

 

सूचना नं. ५१/२०७८।७९, नमनत: २०७८।८।१ 

 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ववज्ञापन नं. २(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको सशस्त्र प्रहरी बल, नपेाल, नं. 
५ श्री नबन््यावानसनी बावहनी मखु्यालय, चन्रौटा, कवपलवस्तमुा सञ् चालन भएको ववस्त त स्वास् य परीक्षप परीक्षामा ्तीरीपा 
्म्मेदवारहरुको प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास् य सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट 
स्वीक त संक्रमपको ववशषे अवस्थामा परीक्षा (सञ् चालन र यवयवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोधन) को पालना 
गने/गरा्ने गरी ननम्न नमनत, समय र स्थानमा सञ् चालन हनुे भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लानग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ।  

 

 

ववज्ञापन नं.: २(०७८/०७९)                

पद: सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक 

 

 

परीक्षा कार्यक्रम                                                                                              
 

क्र.सं. पत्र विषर् परीक्षा वमवि र समर् अिवि 

१. प्रथम नेपाली २०७८/८/१५ गते, दिनको १:०० बजे १ घण्टा ३० दमनेट 

अंगे्रजी २०७८/८/१५ गते, दिनको ३:०० बजे १ घण्टा ३० दमनेट 

२. दितीय सामान्य ज्ञान २०७८/८/१६ गते, दिनको १:०० बजे १ घण्टा १५ दमनेट 

आई.कु्य. २०७८/८/१६ गते, दिनको ३:०० बजे         ४५ दमनेट 

३. तृतीय संदिधान २०७८/८/१७ गते, दिनको १:०० बजे १ घण्टा ३० दमनेट 

सेिा सम्बन्धी २०७८/८/१७ गते, दिनको ३:०० बजे १ घण्टा ३० दमनेट 

 

विखिि परीक्षा भिन                                                  
                                    

क्र.सं. 
उमे्मदिारहरुको दिाय नं. 

परीक्षार्थी संख्या परीक्षा भिन 
देखि सम्म 

१.  १८००१ १८४९४ २०० जनता मा.दि., रामनगर, आदमिक्याम्प अगादि, बुटिल 

२.  १८४९५ १८९७८ २१९ लक्ष्मी मा.दि., लक्ष्मीनगर, बुटिल 

३.  १८९८० बााँकी सबै २२० दतलोत्तमा मा.दि., नेपालगञ् ज रोि, बुटिल 
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                              बटुवल, रूपन्देही 
    फोन: ०७१-540207, 071-551328, फ्याक्स: ०7१-547807, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 

 

रष्टयवय १:- 

१. ्म्मेदवारले ्तीररपखुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पनन ्म्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्मनलत नगराईने हुुँदा प्रवेश-पत्र अननवाया रुपमा साथमा 
नलई परीक्षा सञ् चालन हनुभुन्दा कखम्तमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ। 

३. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोननक नडभाइसहरु लैजान ननषेध गररएको छ। 

४. परीक्षा सञ् चालन हनुे नदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पनन आयोगको पूवा सूचना ववना ननधााररत कायाक्रम 
अनसुारको परीक्षा कायाक्रम स्थनगत हनुेछैन। 

५. परीक्षामा सम्बखन्धत ननकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सुँगै आफ्नो नागरीकता वा नपेाल सरकारबाट जारी भएको 
फोटो सवहतको कुनै सक् कलै पररचयपत्र अननवाया रुपमा साथमा नलई आ्नपुनेछ। 

 

 

रष्टयवय 2:- कोनभड-१९ संक्रमपबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ ्म्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लानग स्याननटाइजर तथा खानेपानी 
समेत नलई आ्नपुनेछ। 

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 नदई ्क्त ववशेष परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा 
सहभागी हनु सक्नछेन।् 

५. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले नदएको ननदेशनको पूपा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

 

 

 

......................... 
(चरुा बहादरु काकी) 
   नायब सबु्बा 

........................... 
(खशव प्रसाद ररजाल) 

्पसखचव 

........................... 
(रुर प्रसाद लानमछाने) 

            सहसखचव 

 

  


