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ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचुना 

सचूना न.ं ०९/०७७-७८, लमतत : २०७७।०८।०७ 

यस कायाालयबाट सचंालन हुने नेपाल प्रहरीको तपससलमा उल्लखेित विज्ञापन नम्बरहरुको प्राविधिक प्रहरी जिान पद (िुला 
तथा समािेशी) तफा  समतत २०७६।१०।०१ मा प्रकासशत विज्ञापन तथा समतत २०७७।०७।२७ मा प्रकासशत सलखित परीक्षा 
कायाक्रम अनसुार श्री सिुरु पश्चचम प्रिेश प्रहरी कायाालय, दिपायलबाट सलखित परीक्षाको लाधि छनौट भएका उम्मदेिारहरुको 
प्रततयोधितात्मक सलखित परीक्षा लोक सेिा आयोिको समतत २०७७।०७।२७ को तनर्ायानसुार नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य 
सरुक्षा सम्बध ि मापदण्ड पालना िने िराउने िरी पिूा तनिााररत परीक्षा कायाक्रम बमोधजम तनम्न समतत, समय र स्थानमा 
सचंालन हुने भएकोले सम्बध ित सबकैो जानकारीको लाधि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम 

क्र.

सं. 
विज्ञापन नं. पद, तह, सेिा, समुह, उपसमूह 

विखित परीक्षा वमवत र समय 
परीक्षा भिन 

उमे्मदिार 

संख्या 
प्रथम पत्र वितीय पत्र 

१. 

०८ (०७६/७७) 

प्राविविक प्रहरी जिान, 

प्राविविक, इखजजवनयररङ्ग (सिारी 

महाशािा तर्फ ) 

२०७७ मंवसर २० गते, 

विहान ९:०० बजे 

(संयुक्त पत्र) 

_ 

िोक सेिा आयोग 

वदपायि कायाफिय, 

राजपुर, डोटी 

५ 

२. 

०९ (०७६/७७) 

प्राविविक प्रहरी जिान, 

प्राविविक, केनाइन 

(डग हेण्डिर) 

(केनाइन महाशािा तर्फ ) 

_ 

िोक सेिा आयोग 

वदपायि कायाफिय, 

राजपुर, डोटी 

११ 

३. 

१० (०७६/७७) 

प्राविविक प्रहरी जिान, 

प्राविविक, हातहवतयार 

(हातहवतयार ममफत शािा तर्फ ) 

_ 

िोक सेिा आयोग 

वदपायि कायाफिय, 

राजपुर, डोटी 

१ 

४. 

०६ (०७६/७७) 

प्राविविक प्रहरी जिान, 

प्राविविक, इखजजवनयररङ्ग (सुचना 

प्रविवि वनदेशनािय तर्फ ) 

२०७७ मंवसर २१ गते, 

वदनको १:०० बजे 
_ 

िोक सेिा आयोग 

वदपायि कायाफिय 

राजपुर, डोटी 

१५ 

५. 

०७ (०७६/७७) 

प्राविविक प्रहरी जिान, 

प्राविविक, इखजजवनयररङ्ग 

(भौवतक पूिाफिार वनदेशनािय 

तर्फ ) 

२०७७ मंवसर २२ गते, 

वदनको १:०० बजे 

२०७७ मंवसर २२ गते, 

वदनको ३:०० बजे 

िोक सेिा आयोग 

वदपायि कायाफिय, 

राजपुर, डोटी 

१० 

६. 

११ (०७६/७७) 

प्राविविक प्रहरी जिान, 

प्राविविक, स्वास्थ्य 

(नेपाि प्रहरी अस्पताि तर्फ ) 

२०७७ मंवसर २२ गते, 

वदनको १:०० बजे 

२०७७ मंवसर २२ गते, 

वदनको ३:०० बजे 

िोक सेिा आयोग 

वदपायि कायाफिय, 

राजपुर, डोटी 

१४ 

७. 

०५ (०७६/७७) 

प्राविविक प्रहरी जिान, 

प्राविविक, इखजजवनयररङ्ग 

(सञ्चार वनदेशनािय तर्फ ) 

२०७७ मंवसर २३ गते, 

वदनको १:०० बजे 
_ 

सुजङ्ग मा.वि. राजपुर, 

डोटी 
१३१ 

८. 

१३ (०७६/७७) 

प्राविविक प्रहरी जिान, 

प्राविविक, संगीत 

(नेपाि प्रहरी संगीत विद्यािय 

तर्फ ) 

२०७७ मंवसर २४ गते, 

वदनको १:०० बजे 
_ 

िोक सेिा आयोग 

वदपायि कायाफिय, 

राजपुर, डोटी 

२८ 
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द्रष्टव्य: 
क) परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्यासशत विदा पना िएमा पतन आयोिको पूिा सूचना विना तनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा 

स्थधित हुने छैन । 
ि) प्रिेशपत्र विना परीक्षामा सधम्मसलत निराईने हुुँदा अतनिायारुपमा  प्रिशेपत्र साथमा सलई परीक्षा संचालन हुनु भ दा १ घण्टा ३० 

समनेट अिािै परीक्षा भिनमा आइपुग्नु पनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र वितरर् िररने छैन । 
ि) परीक्षा भिनमा झोला, मोिाइल, क्याल्कुलेटर तथा अ य विB'तीय सामाग्रीहरु लैजान तनषिे िररएको छ । 
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ । िस्तुित बहु िैकधल्पक प्रश्नको उत्तर दददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) िेख्न ुपनेछ । 
ङ) परीक्षाथीले परीक्षा ददन आउुँ दा नेपाली नािररकताको प्रमार्पत्र िा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो सदहतको कुनै एक 

सक्कलै प्रमार्पत्र अतनिाया रुपमा सलई उपधस्थत हुनु पनेछ । 
च) संक्रमर्को विशेष अिस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यिस्थापन) सम्बध ि मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले तपससलमा उल्लेखित 

विषयहरुको पूर्ा रुपमा पालन िनुा पनेछ । 
 परीक्षा के रमा प्रिेश िनुाअतघ उम्मेदिार स्ियंले कधम्तमा माक्स, स्यातनटाइजर तथा आफ्नो लाधि िानेपानीको अतनिाया 

व्यिस्था िनुा पनेछ । 
 परीक्षाथीले परीक्षा के रमा प्रिेश िदाा, तनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा सभडभाड निरीकन एकआपसमा २ (दईु) समटरको दरूी 

कायम िनुापनेछ । 
 परीक्षाथीहरुले समूहमा भेला हुने, कुराकानी िने िनुा हुुँदैन । परीक्षामा िदटएका जनशधक्तले ददएको तनदेशनको पूर्ा पालन 

िनुापनेछ । 
 परीक्षाथीले लेख्न बाुँक  रहेको उत्तरपुधस्तकाको िाली ठाउुँ  स्ियंले काटी, दस्तित िरी, उत्तरपुधस्तका ि ती िरी उत्तरपुधस्तका 

बुझाएको हस्ताक्षर िरेर मात्र पररक्षा हलबाट बादहर जानु पनेछ । 
 कोसभड-१९ (COVID-19) संक्रसमत उम्मेदिार परीक्षामा सधम्मसलत हुने भएमा सम्बध ित उम्मेदिारले यस कायाालयको फोन नं. 

०९४-४४०१४७ िा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  िरी िा इमेल तथा तनिेदनको माध्यमबाट सो को  जानकारी यस कायाालयलाई  ददनु 
हुन सुधचत िरर छ ।          
 
 

.............................................                                                          .................................. 
तनरञ्जन प्रसाद पोिरेल                         बबष्र्ु पौडले 
   नायि सबु्बा                             तन. कायाालय प्रमिु 
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