
 

लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 

 

                                             

          राजपुर, डोटी 

 

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

 

 

दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना 

सचूना नं. ४९/०७८-७९, दमदत : २०७८।१०।२६ 

यस कायाालयबाट संचालन हुने नपेाल प्रहरीको तपससलमा उल्लेसित सिज्ञापन नम्बरहरुको प्रहरी जिान पद (प्रासिसिक), (िलुा तथा समािेशी) तफा  

श्री सिुुर पदिम प्रिेश प्रहरी कायाालय, दिपायलबाट सलसित परीक्षाको लासि छनौट भएका उम्मेदिारहरुको प्रसतयोसितात्मक सलसित परीक्षा नपेाल 

सरकारले तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बस ि मापदण्ड पालना िने िराउने िरी पिूा सनिााररत परीक्षा कायारम म बमोसजम सनम्न समसत, समय र स्थानमा संचालन हुन े

भएकोले सम्बस ित सबैको जानकारीको लासि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम 

क्र.स.ं 

दवज्ञापन 

नं. / 

(०७८/७९) 

पि, तह, सेवा, समुह, 

उपसमूह 

दलदित परीक्षा दमदत र समय रोल नं. 
परीक्षा भवन 

उम्मेिवार 

सखं्या 
प्रथम पत्र दितीय पत्र िेदि सम्म 

१. ३९ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

के रीय प्रहरी सिसि 

सिज्ञान, सिसि सिज्ञान 

२०७८ फािनु ११ िते, 

सिहान ८:०० बजे  

(२ घण्टा) 

- सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

७ 

२. ३७ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

सिारी महाशािा, 

इस जसनयररङ्ि 
२०७८ फािनु ११ िते, 

सदनको २:०० बजे  

(२ घण्टा) (संयकु्त पत्र) 

_ सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

४३ 

३. ३८ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

केनाइन महाशािा, 

केनाइन (डि हणे्डलर) 

_ सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

४२ 

४. ३५ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

सचूना प्रसिसि 

सनदशेनालय, 

इस जसनयररङ्ि 

२०७८ फािनु १२ िते, 

सिहान ८:०० बजे 

(२ घण्टा) 

_ सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय राजपरु, 

डोटी 

६० 

५. ३६ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

भौसतक पूिाािार 

सनदशेनालय, 

इस जसनयररङ्ि 

२०७८ फािनु १२ िते, 

सदनको २:०० बजे  

(१ घण्टा ३० समनेट) 

२०७८ फािनु १२ 

िते, सदनको 

४:०० बजे  

(३० समनेट) 

सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

२५ 

६. ४० 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

नेपाल प्रहरी संिीत 

सिद्यालय, संिीत 

२०७८ फािनु १३ िते, 

सदनको २:०० बजे  

(२ घण्टा) 

 सम्परू्ा उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

९३ 

७. ४१ 

प्रहरी जिान (प्रासिसिक), 

सञ्चार सनदेशनालय, 

इस जसनयररङ्ि 

 

२०७८ फािनु १४ िते, 

सदनको २:०० बजे  

(२ घण्टा) 

_ 

७४५०१ ८०७३१ 
सजुङ्ि मा.सि. राजपरु, 

डोटी 
२०० 

८०७३३ ८७३९२ 

लोक सेिा आयोि 

सदपायल कायाालय, 

राजपरु, डोटी 

१६४ 
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द्रष्टव्य: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने सदन अप्रत्यासशत सिदा पना िएमा पसन आयोिको पिूा सचूना सिना सनिााररत कायारम म अनसुारको परीक्षा स्थसित हुन ेछैन । 

ि) प्रिेशपत्र सिना परीक्षामा ससम्मसलत निराईन ेहुुँदा असनिायारुपमा  प्रिेशपत्र साथमा सलई परीक्षा संचालन हुन ुभ दा १ घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा आइपगु्न ु

पनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र सितरर् िररने छैन । 

ि) परीक्षा भिनमा झोला, मोिाइल, क्याल्कुलेटर तथा अ य सिद्यतुीय सामाग्रीहरु लैजान सनषेि िररएको छ । 

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

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा सदन आउुँदा नपेाली नािररकताको प्रमार्पत्र िा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो ससहतको कुनै एक सक्कलै प्रमार्पत्र 

असनिाया रुपमा सलई उपसस्थत हुन ुपनेछ । 

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

उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पनेछ । 

 परीक्षा के रमा प्रिेश िनुाअसघ उम्मदेिार स्ियंले कसम्तमा माक्स, स्यासनटाइजर तथा आफ्नो लासि िानपेानीको असनिाया व्यिस्था िनुा पनछे । 

 परीक्षाथीले परीक्षा के रमा प्रिेश िदाा, सनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा सभडभाड निरीकन एकआपसमा २ (दईु) समटरको दरूी कायम िनुापनछे । 

 परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े कुराकानी िन ेिनुा हुुँदनै । परीक्षामा िसटएका जनशसक्तले सदएको सनदशेनको परू्ा पालन िनुापनछे । 

 परीक्षाथीले लेख्न बाुँकी रहकेो उत्तरपसुस्तकाको िाली ााउुँ स्ियंले काटी, दस्तित िरी, उत्तरपसुस्तका ि ती िरी उत्तरपसुस्तका बझुाएको हस्ताक्षर 

िरेर मात्र पररक्षा हलबाट बासहर जान ुपनेछ । 

 कोसभड-१९ (COVID-19) संरम समत उम्मेदिार परीक्षामा ससम्मसलत हुन ेभएमा सम्बस ित उम्मेदिारले यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ 

िा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  िरी िा इमले तथा सनिेदनको माध्यमबाट यस कायाालयलाई परीक्षा संचालन हुन ुभ दा अिाडी सो को  जानकारी 

असनिाया रुपमा िराउन ुपनेछ ।         

                                                             

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

िर्शे बहादरु काायत        रमेश कुमार कटुिाल                                सबष्र् ुपौडेल 

    कम््यटुर अपरेटर             शािा असिकृत                                      सन. कायाालय प्रमिु   
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