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पाना नं. 1 

नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान (जनपद) पदको लललित परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना । 
 

सचूना नं. ६४/२०७८।७९, लमलत: २०७८।१२।२४ 
 

 

नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ४३/०७८-७९ (िुला तथा समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदको लुलबिनी प्रदेश प्रहरी तालीम केन्द्र, 

िुटवल, रुपन्द्देहीमा सञ् चालन कोको प्रारवभकक स्िास््य परीक्षण तथा शारीररक तन्दरुुस्ती र विस्ततृ स्िास््य परीक्षण परीक्षा उत्तीणण कोका 

उभमेदिारहरुको प्रवतयोवितात्मक वलवित परीक्षा पिूण वनर्ाणररत परीक्षा कायणक्रम अनसुार दहेायको वमवत, समय र स्थानमा सञ् चालन हेने कोकोले 

सभबवन्र्त सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररोको छ । परीक्षाथीहरुले पालना िनुणपन ेवनयमहरु रष्टव्य १ र २ मा उल्लेि िररोको 

छ । 
 

परीक्षा काययक्रम 

क्र.स.ं लवज्ञापन नं. पद, सेवा, समूह, तह परीक्षा लमलत र समय अवलि 

१. ४३/०७८-७९ (िलुा तथा समािेशी) प्रहरी जिान (जनपद) २०७९/१/१० िते, वबहान ८:०० बज े २ घण्टा 

 

लललित परीक्षा भवन 

                                    

क्र.स.ं 
उबमेदवारहरुको दताय नं. 

परीक्षाथी सखं्या परीक्षा भवन 
देलि सबम 

१.  ३७००४ ३७५१५ २०० जना श्री बटुिल मा.वि., पारर, बटुिल 

२.  ३७५१८ ३७९७४ २०० जना श्री ऊवजरवसह मा.वि., मैनाबिर, बटुिल (केन्र-क) 

३.  ३७९७५ ३८४४८ २०० जना श्री ऊवजरवसह मा.वि., मैनाबिर, बटुिल (केन्र-ि) 

४.  ३८४५० ३८९३३ २०० जना श्री वतलोत्तमा मा.वि., नेपालिञ् जरो,, बटुिल 

५.  ३८९३४ ३९३९६ २०० जना श्री ज्ञानोदय मा.वि., पलुचोक, बूटिल 

६.  ३९३९७ ३९८५९ २०० जना श्री कावन्त मा.वि., हाटबजारलाइन, बटुिल (केन्र-क) 

७.  ३९८६२ ४०४५२ २०० जना श्री कावन्त मा.वि., हाटबजारलाइन, बटुिल (केन्र-ि) 

८.  ४०४५३ ४१०२१ २०० जना श्री कावन्त मा.वि., हाटबजारलाइन, बटुिल (केन्र-ि) 

९.  ४१०२२ ४२९०८ २०० जना श्री लक्ष्मी मा.वि., लक्ष्मीनिर, बुटिल 

१०.  ४२९०९ ४४१५७ २०० जना श्री वसदे्धश् िर लालकुमारी मा.वि., वदपनिर, बटुिल (केन्र-क) 

११.  ४४१६८ ४५४१४ २०० जना श्री वसदे्धश् िर लालकुमारी मा.वि., वदपनिर, बटुिल (केन्र-ि) 

१२.  ४५४१८ ४६७२१ २०० जना श्री कावलका मानिज्ञान मा.वि., सेक्टर-१, कावलकानिर, बटुिल (केन्र-क) 

१३.  ४६७२३ ४८३११ २०० जना श्री कावलका मानिज्ञान मा.वि., सेक्टर-१, कावलकानिर, बटुिल (केन्र-ि) 

१४.  ४८३१३ ४९६१५ २०० जना श्री जनता मा.वि., रामनिर, बटुिल 

१५.  ४९६१६ ५११३५ २०० जना श्री बटुिल कावलका क्याभपस, रामनिर, बटुिल (केन्र-क) 

१६.  ५११४२ ५१७०३ २०० जना श्री बटुिल कावलका क्याभपस, रामनिर, बटुिल (केन्र-ि) 

१७.  ५१७०४ ५२२०८ २०० जना श्री कावलका मानिज्ञान मा.वि., सेक्टर-२, रामनिर, बटुिल (केन्र-क) 

१८.  ५२२०९ ५२७४८ १५६ जना श्री कावलका मानिज्ञान मा.वि., सेक्टर-२, रामनिर, बटुिल (केन्र-ि) 
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पाना नं. 2 

रष्टव्य १:- 

१. उभमेदिारले उत्तरपवुस्तकामा कालो मसी कोको ,टपेन/कलम मात्र प्रयोि िनुणपनेछ । 

२. िस्तिुत बहेउत्तर (Multiple Choice) प्रश् नको उत्तर ले्दा अं्जेी ूूलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D  मा 

लेविोको उत्तरलाई मात्र मान्यता वदइनेछ ।  

३. परीक्षामा सहकािी हेन ेपरीक्षाथीहरु परीक्षा सञ् चालन हेनकुन्दा कवभतमा १ (ोक) घण्टा अिािै परीक्षा केन्रमा आइसक्नपुनेछ । 

४. प्रिेश-पत्र विना कुनै पवन उभमेदिारलाई परीक्षामा सवभमवलत िराइने छैन साथै परीक्षाथीले प्रिेशपत्रका साथ आफ्नो नागररकता 

वा नेपाल सरकारिाट जारी भएको फोटो सलहतको कुनै सक् कलै पररचयप्र अवनिायण रुपमा साथमा वलई आउनपुनेछ । 

५. परीक्षा किनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोवनक व,काइसहरु लैजान वनषरे् िररोको छ । 

६. परीक्षा सञ् चालन हेन ेवदन अप्रत्यावशत विदा पनण िोमा पवन आयोिको पिूण सचूना विना वनर्ाणररत कायणक्रम अनसुारको परीक्षा 

कायणक्रम स्थवित हेनेछैन । 
 

रष्टव्य २:-      कोलभड-१९ संक्रमणिाट सरुलक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवायय पालना गनुयपने थप लवषयहरु: 

१. परीक्षा केन्रमा प्रिेश िनुण अवघ उभमेदिारले मास्क लिाई आफ्नो प्रयोजनको लावि स्यावनटाइजर तथा िानेपानी समेत वलई 

आउनपुनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रिेश िदाण, बावहर वनस्कँदा र शौचालय प्रयोि िनुणपदाण वक,का, निरीकन ोक आपसमा २ (दईु) 

वमटरको दरूी कायम िरी क्रमैसँि तोवकोको स्थानमा जानपुनेछ । 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा केला हेने, कुराकानी िने िनुणहेदँनै ।  

४. परीक्षामा िवटोका जनशविले वदोको वनदशेनको पणूण पालना िनुणपनेछ । 

 

 

 

  
............................ 
(ववजय कुमार रम्तेल) 
कम््यटुर अपरेटर 

............................. 
(कृष्ण प्रसाद हमुागाईँ) 

शाखा अधिकृत 

.......................... 
(ध्यान कुमार थापा) 

उपसचिव 


