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नपेाल प्रहरी तर्फ को प्रहरी जवान (प्राववधिक) पदहरुको धलखित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको संशोधित सूचना 

सूचना नं. ९०/०७८-७९, धमधत २०७८।११।०१ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  कायाालयले सञ्चालन गन  नपेाल प्रहरी तर्ा को मममत २०७८।०६।२२ गते प्रकामशत तपमसलको विज्ञापन नौं.,  पद, सेिा, समूह र उपसमूहको 

पदहरुमा श्री महानरीर् प्रहरी विक्षालर्, महाराजगौंज, काठमाड ौंबाट  मलखखत परीक्षाका लामग छन ट भएका उमे्मद  वारहरुको मलखखत परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको 

स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सौंक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो सौंशोधन समहत) 

को पालना गन  गराउने गरी यस कायाालयको सूचना नौं. ८९ बाट मममत २०७८।१०।२६ गते परीक्षा भवन कायम सम्बन्धी सूचना प्रकामशत गररएकोमा अन्यथा हुन गएकोले तपविल 

बमोवजमको वमवत, समर् र स्थानमा उल्लिल्लित परीक्षा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा भिन कार्म गररएकोले र्ो सौंिोवित सूचना प्रकावित गररएको छ। तोमकएको परीक्षा 

भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पमन उमे्मदवारहरुलाई सखम्ममलत गराइने छैन। तोमकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनुभन्दा कखिमा १ (एक) घण्टा अगावै पुगु्न पन छ । 

परीक्षाथीहरूले अमनवाया रूपमा पालना गनुापन  मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उले्लख गररएको छ। 

तपविल 
 

परीक्षा कायफक्रम र परीक्षा भवन 

क्र.सौं विज्ञापन नौं. पद, सेिा, समूह,उपसमूह प्रथम प्रत्र वितीर् पत्र दताा नौं. 
उम्मदेिार 

सौंख्या 
परीक्षा केन्द्र 

१ 
३९(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 
प्रहरी जवान (प्रामवमधक), मवमध मवज्ञान 

२०७८।११।११ गते 

मबहानको ८:०० बजे 

२ घण्टा 
- ९२७४९ देखख ९५९७१ सम्म २७ जना 

श्री लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं  

कायाालय, अनामनगर 

२ 
३७(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), इमिमनयररङ 

(मेकामनकल इमिमनयररङ तथा सवारी) 

२०७८।११।११ गते 

मदनको २:०० बजे 

 (सौंयुक्त पत्र) 

२ घण्टा 

- 
९०५०३ देखख ९५९३६ सम्म ७२ जना 

श्री एखिसन कलेज, मध्यबानेश्वर 

३ 
३८(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), केनाईन (डग 

ह्याण्डलर) 
९०५१० देखख ९५९२८ सम्म ५२ जना 

४ 
३५(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), इमिमनयररङ 

(सूचना प्रमवमध/कम्प्युटर) 

२०७८।११।१२ गते 

मबहानको ८:०० बजे 

२ घण्टा 
- ९२६०५ देखख ९५८७४ सम्म ४५ जना 

श्री लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं  

कायाालय, अनामनगर 
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क्र.सौं विज्ञापन नौं. पद, सेिा, समूह,उपसमूह प्रथम प्रत्र वितीर् पत्र दताा नौं. 
उम्मदेिार 

सौंख्या 
परीक्षा केन्द्र 

५ 
३६(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), 

इमिमनयररङ(आवास तथा भ मतक 

इमिमनयररङ) 

२०७८।११।१२ गते 

मदनको २:०० बजे 

१ घण्टा ३० ममनेट 

२०७८।११।१२ गते 

मदनको ४:०० बजे 

३० ममनेट 

९२७०२ देखख ९५८३५ सम्म १५ जना 
श्री लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं  

कायाालय, अनामनगर 

६ 
४०(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 
प्रहरी जवान (प्रामवमधक), सौंगीत 

२०७८।११।१३ गते 

मदनको २:०० बजे 

२ घण्टा 
- ९०५२० देखख ९५९८६ सम्म  १५५ जना 

श्री एखिसन कलेज, मध्यबानेश्वर 

 

७ 
४१(०७८/७९) 

खुला तथा समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रामवमधक), इमिमनयररङ 

(सञ्चार) 

२०७८।११।१४ गते 

मदनको २:०० बजे 

२ घण्टा 
- 

९०५०२ देखख ९५२९२ सम्म २०० जना श्री एखिसन कलेज (क), मध्यबानेश्वर 

९५२९५ देखख ९५९७९ सम्म ११४ जना श्री एखिसन कलेज (ख), मध्यबानेश्वर 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने मदन आयोगको पूवा सूचना मवना मनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगत हुनेछैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मात्र प्रयोग गनुापन छ । 
3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल र्ोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोमनक मडभाइसहरु लैजान मनषेध गररएको छ।  
4. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंगे्रजी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखखएको उत्तरलाइा मात्र मान्यता मदइने छ । 

5. प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाइा  परीक्षामा सखम्ममलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अमनवाया रूपमा साथमा मलइा परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा किीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा 

आइपुगु्नपन छ । 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अमनवाया रूपमा मलइा आउनुपन छ । 

द्रष्टव्य २:- कोवभड-१९ सौंक्रमणबाट सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले अवनिार्ा पालना गनुापने थप विषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अमघ उमे्मदवार स्वयौंले कखिमा माक्स, स्यामनटाइजर तथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवाया व्यवस्था गनुा पन छ । 

2. उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र मनस्कदा मभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ मतक दूरी कायम गनुा पन छ । 

3. परीक्षामा खमटएका जनशखक्तले मदएको मनद शनको पूणा पालना गनुापन छ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुापदाा मभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोमकएको स्थानमा जानुपन  छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गना पाइने छैन । 
6. कोमभड-१९ बाट सौंक्रममत परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सौंक्रममत परीक्षाथीले आरू् सौंक्रममत भएको जानकारी यस कायाालयको टेमलर्ोन नौं. ०१-४७७१९८२ 

वा ०१-४७७१९८५ वा मोवाइाल नम्बर ९८४१७७७६७० वा नेपाल प्रहरीको मोवाईल नौं ९८५१२८१३८७ वा ९८५६०९००४३ मा सम्पका  गरी अमग्रम जानकारी मदनु पन छ। 

 
 

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

(रामप्रसाद प डेल) 

नायव सुब्बा 

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

(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली) 

शाखा अमधकृत 

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

(चन्द्रकान्त मनर ला) 

उपसमचव 
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