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दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना 

सूचना नं. ४८/०७८-७९, दमदत : २०७८।१०।२६ 

यस कायाालयबाट संचालन हुने नपेाल प्रहरीको दवज्ञापन नं. ३४ (०७८/७९) (खलुा तथा समावेशी), प्रहरी सहायक दनरीक्षक 

पदको श्री सिुुर पदिम प्रिेश प्रहरी कायाालय, दिपायलबाट लललखत परीक्षाको लालि छनौट भएका उम्मदेवारहरुको प्रलतयोलितात्मक 

लललखत परीक्षा नपेाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बल ि मापदण्ड पालना िने िराउन ेिरी पवूा लनिााररत परीक्षा कायारम बमोलिम लनम्न 

लमलत, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्बल ित सबैको िानकारीको लालि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ ।  

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम 

क्र.स.ं पि पत्र दवषय परीक्षा दमदत परीक्षा समय 

१. 

प्रहरी सहायक 

लनरीक्षक 

(िनपद) 

प्रथम पत्र सामा यज्ञान तथा बौलिक परीक्षण २०७८।११।०७ िते 

लदनको २:०० बिे (५० 

लमनेट) 

२. लितीय पत्र अगें्रिी तथा नेपाली भाषा २०७८।११।०८ िते 

लदनको २:०० बिे 

 (२ घण्टा ३० लमनेट) 

३. ततृीय पत्र 

पेशाित सैिाल तक ज्ञान (खण्ड क) २०७८।११।०९ िते 

लदनको २:०० बिे  

(२ घण्टा १५ लमनटे) 

पेशाित व्यवहाररक परीक्षण (खण्ड ख) २०७८।११।०९ िते  

लदनको ४:२५ बिे (४५ 

लमनेट) 

पुनि: ततृीय पत्र खण्ड (क) को पेशाित सैिाल तक ज्ञान (२ घण्टा १५ लमनेट) को परीक्षा समाप्त भएपलछ उक्त खण्ड (क) को उत्तर 

पलुस्तका बझुाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहन ुपनेछ । सोही बखतमा खण्ड (ख) को उत्तरपलुस्तका लवतरण हुनेछ, उक्त खण्डको नाम 

नामेसी लववरण भना र सोही उत्तरपलुस्तकाको बालहर रहकेो लनदशेन अध्ययन िना १० (दश) लमनेटको समय रहनेछ । 

परीक्षा केन्र: 

क्र.स. 
रोल/िताा नं. 

उम्मेिवार सखं्या परीक्षा केन्र 
िेदि सम्म 

१. २४००४ २४२१३ १५० िना श्री सिुङ्ि मा.लव., रािपरु, डोटी (क) के र 

२. २४२१४ २४४२७ १५० िना श्री सिुङ्ि मा.लव., रािपरु, डोटी (ख) के र 

३. २४४२८ २४७१० २०० िना श्री शहीद स्मतृी आ.मा.लव., रािपरु 

४. २४७११ २४९४२ १७३ िना श्री लोक सेवा आयोि लदपायल कायाालय, रािपरु 

रष्टव्य: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने लदन अप्रत्यालशत लवदा पना िएमा पलन आयोिको पवूा सचूना लवना लनिााररत कायारम अनसुारको परीक्षा स्थलित हुने 

छैन । 

ख) प्रवेशपत्र लवना परीक्षामा सलम्मललत निराईने हुुँदा अलनवायारुपमा  प्रवेशपत्र साथमा ललई परीक्षा संचालन हुन ुभ दा १ घण्टा अिाव ैपरीक्षा 

भवनमा आइपगु्न ुपनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेशपत्र लवतरण िररने छैन । 

http://www.psc.gov.np/


 

लोक सेवा आयोग 

 दिपायल कायाालय  

 

                                             

         राजपुर, डोटी 

 

फोनः ०९४-४४०१४७, फ्याक्सः ०९४-४४०१७८, Website: www.psc.gov.np, Email: dipayal@psc.gov.np 

 

 

ि) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटर तथा अ य लवद्यतुीय सामाग्रीहरु लैिान लनषेि िररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ । वस्तिुत बहु वैकलल्पक प्रश्नको उत्तर लददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनछे । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा लदन आउुँदा नपेाली नािररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो सलहतको कुनै एक सक्कलै 

प्रमाणपत्र अलनवाया रुपमा ललई उपलस्थत हुन ुपनछे । 

च) सकं्रमणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवस्थापन) सम्बदन्ध सशंोदधत मापिण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले 

तपदसलमा उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पनेछ । 

 परीक्षा के रमा प्रवेश िनुाअलघ उम्मदेवार स्वयंले कलम्तमा माक्स, स्यालनटाइिर तथा आफ्नो लालि खानपेानीको अलनवाया व्यवस्था िनुा 

पनेछ । 

 परीक्षाथीले परीक्षा के रमा प्रवेश िदाा, लनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा लभडभाड निरीकन एकआपसमा २ (दईु) लमटरको दरूी कायम 

िनुापनेछ । 

 परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े कुराकानी िन ेिनुा हुुँदनै । परीक्षामा खलटएका िनशलक्तले लदएको लनदशेनको पणूा पालन िनुापनछे । 

 परीक्षाथीले लेख्न बाुँक  रहकेो उत्तरपलुस्तकाको खाली ठाउुँ स्वयंले काटी, दस्तखत िरी, उत्तरपलुस्तका ि ती िरी उत्तरपलुस्तका 

बझुाएको हस्ताक्षर िरेर मात्र पररक्षा हलबाट बालहर िान ुपनेछ । 

 कोलभड-१९ (COVID-19) संरलमत उम्मेदवार परीक्षामा सलम्मललत हुन ेभएमा सम्बल ित उम्मेदवारले यस कायाालयको फोन न.ं 

०९४-४४०१४७ वा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  िरी वा इमले तथा लनवेदनको माध्यमबाट यस कायाालयलाई परीक्षा संचालन हुन ु

भ दा अिाडी सो को  िानकारी अलनवाया रुपमा िराउन ुपनछे ।      

   

                                                             

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

िणशे बहादरु कठायत                                 रमेश कुमार कटुवाल                       लबष्ण ुपौडेल 

    कम््यटुर अपरेटर             शाखा अलिकृत                              लन. कायाालय प्रमखु   
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