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प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

 

सूचना नं. 29/०७8-७9, नमनत 2०७8/10/25 
 

यस कायााियबाट संचािन हनुे नेपाि प्रहरीको विज्ञापन नम्बर 34(078/79) , प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको श्री बागमती प्रदेश प्रहरी 
तानिम केन्द्र, दधुौिी, नसन्द्धिुी बाट निखित परीक्षाको िागी छनौट भएका उम्मेदिारहरुको प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षा पूिा प्रकाखशत 
कायाक्रम अनसुार नेपाि सरकारिे तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पािना गने गराउने गरी देहाय बमोखजमको नमनत, समय र स्थानमा 
सञ्चािन हनुे भएकोिे सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको िानग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । 

 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. विज्ञापन नं. पद/ सेिा/ 
समूह/ उपसमूह/ 

तह 

निखित परीक्षा नमनत/समय 
प्रथम पत्र द्वितीय पत्र ततृीय 

सामान्द्य ज्ञान तथा 
बौविक परीक्षण 

अंग्रजेी तथा नेपािी 
भाषा 

पेशागत सैिाखन्द्तक ज्ञान 

(िण्ड -क) 

पेशागत व्यिहाररक परीक्षण 

(िण्ड -ि) 

1 

34(078/79) 

(ििुा तथा 
समािशेी) 

प्रहरी सहायक 
ननरीक्षक (जनपद) 

2078 फागनु 7 गते 

द्वदनको 2:०0 बजे 

(5० नमनेट) 

2078 फागनु 8 गते 

द्वदनको 2:०0 बजे 

(2 घण्टा ३० नमनेट) 

2078 फागनु 9 गते 

द्वदनको 2:०0 बजे 

(2 घण्टा 15 नमनेट) 

2078 फागनु 9 गते 

द्वदनको 4:25 बजे 

(45 नमनेट) 

 

ततृीय पत्रको पेशागत व्यािहररक परीक्षण सम्बन्द्धी विषयको परीक्षा देहाय बमोखजम सञ्चािन हनुछे । 

 ततृीय पत्र िण्ड (क) पेशागत पेशागत सैिाखन्द्तक ज्ञान (2 घण्टा 15 नमनेट) को परीक्षा समानि पश्चात उक्त िण्ड (क) को उत्तरपखुस्तका बझुाई परीक्षाथीहरु 
यथास्थानमै रहन ुपनेछ । सोही बितमा िण्ड (ि) को उत्तरपखुस्तका वितरण हनुछे, उक्त िण्डको नाम नामेसी वििरण भना र सोवह उत्तरपखुस्तकाको बावहर रहेको 
ननदेशन अध्ययन गना १० नमनेटको समय रहने छ । 

 

क्र.सं रोि नम्बर .... देिी ..... सम्म उम्मेदिार 
संख्या 

परीक्षा भिन 

1 8001 देिी 8365 सम्म 160 श्री मकिानपरु बहमुिुी क्याम्पस , हेटौडा ( केन्द्र – क )  । 

2 8366 देिी बााँकी सबै उम्ममेदिारहरु 156 श्री मकिानपरु बहमुिुी क्याम्पस , हेटौडा ( केन्द्र – ि )  । 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चािन हनुे द्वदन अप्रत्याखशत विदा पना गएमा आयोगको पूिा सूचना विना ननधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हनुेछैन । 

ि) प्रिेश-पत्र विना कुनै पनन उम्मेदिारिाई परीक्षामा सखम्मनित गराईन ेछैन । 

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

घ) परीक्षा भिनमा मोबाईि तथा नबद्यनुतय सामाग्री ननषेध गररएको छ । 

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

च) परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

छ) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईन ेछैन । 

ज) परीक्षाथीिे परीक्षामा सहभागी हनु आउाँदा नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायााियिाट जारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक सक्किै 
प्रमाणपत्र निई उपखस्थत हनुपुनेछ । 

 

रष्टव्य:- २ कोनभड-19 को विशेष संक्रमणकािीन अिस्थामा परीक्षामा सामेि हनेु उम्मेदिारिे देहायका विषयहरुको पूणा पािना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रिेश गनुा अखघ अननिाया रुपमा मास्क िगाउन ु पनेछ । साथै उम्मेदिार स्ियंिे आफ्नो प्रयोजनको िानग स्याननटाईजर तथा 
िानेपानीको व्यिस्था गनुापनेछ । 
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ि) परीक्षा केन्द्र प्रिेश गदाा, शौचािय जााँदा आउाँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दईु नमटरको दरुी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा िवटएका जनशखक्तिे द्वदएको ननदेशन पूणा पािना गनुा पनेछ । 

घ) कोनभड-१९ संक्रनमत उम्मेदिारहरुको िानग नबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुाँदा साँक्रनमत परीक्षाथीहरु आफु संक्रनमत 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 द्वदनहुनु सखुचत गररन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 
बद्रीनाथ सापकोटा 

शाखा अन्िकृि 

http://www.psc.gov.np/
mailto:narayani@psc.gov.np
mailto:hetauda@psc.gov.np

