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प्रहरी जवान (जनपद) पदको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ८०/०७७-७८, लमलत २०7७/११/०७ 

 

नेपाल प्रहरीको देहायको ववज्ञापन नम्वर तथा पदमा लोक सेवा आयोगबाट प्रकाखशत परीक्षा कायाक्रम अनसुार नेपाल सरकारले तोकेको 
स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 
को पालना गने गराउने गरी देहायको लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनेु ललखखत परीक्षाका लालग श्री महानगरीय प्रहरी खशक्षालय, महाराजगञ्ज, 
काठमाडौंमा संचालन भएको ववस्ततृ स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणा उम्मेदवारहरुको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन देहाय बमोखजम कायम गररएको 
व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन 
उम्मेदवारहरुलाई सखम्मललत गराइने छैन । तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पगु्न हनु अनरुोध छ । 
परीक्षाथीहरूले अलनवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख गररएको छ । 

 

परीक्षा कार्यक्रम 

क्र.सं. विज्ञापन नं. पद, सेिा विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवि र समर् अिवि 

१ 
०१(०७७/७८)  

खुला तथा समावेशी 
प्रहरी जवान (जनपद) 

नेपाली रचना 

ववषयगत 

२०७७/११/२२ गते  

विहानको ११: ०० िजे 
२ घण्टा  

अंगे्रजी 

गवित 

सामान्य ज्ञान, 

प्रहरी सेवा र 

िौद्धिक परीक्षा 

िसु्तगत 

 

उम्मेदवारहरूको दताा नं. तथा परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दताा नं. संख्या परीक्षा भवन 

१ 61801 देखख 62113 सम्म १५० जना श्री सरस्वती मा.वव., कोटेश्वर 

२ 62114 देखख 62435 सम्म १५० जना श्री वहमालयन कलेज (व्याचलर ब्लक), कोटेश्वर 

३ 62436 देखख 62819 सम्म १५० जना श्री पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेज, तीनकुने 

४ 62820 देखख 63135 सम्म १५० जना श्री गहेुश्वरी मा.वव., लसनामंगल 

५ 63138 देखख 63460 सम्म १५० जना श्री शारदा मा.वव., लतलगंगा 

६ 63461 देखख 63687 सम्म १५० जना श्री बाल व्यवसायी केन्द्र मा.वव., लसफलचौर 

७ 63689 देखख 63966 सम्म १५० जना श्री लिललयण्ट मखल्टपल कलेज, लसफल, कुटुवहाल 

८ 63967 देखख 64220 सम्म १५० जना श्री क्याखम्पयन कलेज, गहनापोखरी 

९ 64221 देखख 64505 सम्म १५० जना श्री ग्यालेक्सी पखब्लक स्कुल, ज्ञानेश्वर 

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


लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 

2 

 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः kathmandu@psc.gov.np 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दताा नं. संख्या परीक्षा भवन 

१० 64507 देखख 64802 सम्म १५० जना श्री सूयोदय मा.वव, घटे्टकुलो, मैलतदेवी 

११ 64804 देखख 65093 सम्म १५० जना श्री ववजयस्मारक मा.वव., लडल्लीबजार 

१२ 65094 देखख 65347 सम्म १५० जना श्री पद्मकन्या ववद्याश्रम मा.वव., लडल्लीबजार 

१३ 65348 देखख 65621 सम्म १५० जना श्री शवहद शकु्र मा.वव., अदै्वतमागा, परुानो बसपाका  

१४ 65622 देखख 65883 सम्म १५० जना श्री दरवार हाइास्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव.) (क), रानीपोखरी 

१५ 65889 देखख 66156 सम्म १५० जना श्री दरवार हाइास्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव.) (ख), रानीपोखरी 

१६ 66157 देखख 66386 सम्म १५० जना श्री नन्दी मा.वव, नक्साल 

१७ 66387 देखख 66663 सम्म १५० जना श्री जनकनाथ स्मलृत मा.वव., लैनचौर 

१८ 66666 देखख 66899 सम्म १५० जना श्री शाखन्त ववद्यागहृ मा.वव. (क), लैनचौर 

१९ 66900 देखख 67139 सम्म १५० जना श्री शाखन्त ववद्यागहृ मा.वव. (ख), लैनचौर 

२० 67140 देखख 67403 सम्म १५० जना श्री जवुवल्याण्ट कलेज, काललमाटी 

२१ 67407 देखख 67698 सम्म १५० जना श्री जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस (क), कुलेश्वर 

२२ 67699 देखख 67998 सम्म १५० जना श्री जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस (ख), कुलेश्वर 

२३ 67999 देखख 68274 सम्म १५० जना श्री जनप्रभात मा.वव., काललमाटी 

२४ 68275 देखख 68582 सम्म १५० जना श्री लनलबाराही मा.वव., टंकेश्वर (तरकारी बजार पछालड) 

२५ 68584 देखख 69006 सम्म १५० जना श्री स्वप्नवावटका (एस.लभ.) एकेडेमी, बदु्धनगर 

२६ 69009 देखख 69404 सम्म १५० जना श्री कोलम्बस कलेज, नयााँबानशे्वर 

२७ 69405 देखख 76230 सम्म १५० जना श्री एखम्वशन कलेज, मध्यबानेश्वर 

२८ 76232 देखख 76484 सम्म १५० जना श्री रत्नराज्य मा.वव. (क), मध्यबानेश्वर 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दताा नं. संख्या परीक्षा भवन 

२९ 76485 देखख 76781 सम्म १५० जना श्री रत्नराज्य मा.वव. (ख), मध्यबानेश्वर 

३० 76782 देखख ७७०३६ सम्म १३४ जना श्री लभमसेनगोला मा.वव., नयााँबानेश्वर 

द्रष्टव्य १M-   

1. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ववना लनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनेुछैन ।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

3. काठमाडौं परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छैन । 

4. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लैजान लनषेध गररएको छ। 

5. वस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रजेी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखखएको उत्तरलाइा मात्र मान्यता ददइने छ । 

6. प्रवेश पत्र ववना कुनै पलन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मललत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अलनवाया रूपमा साथमा ललइा परीक्षा संचालन हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै 
परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ । 

7. परीक्षामा सम्बखन्धत लनकायबाट जारी भएको प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रूपमा ललइा 
आउनपुनेछ । 

 

द्रष्टव्य २M- कोलभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्यालनटाइजर तथा आफ्नो लालग खानेपानीको अलनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र लनस्कदा लभडभाड नगरीकन एकआपसमा दइुा लमटरको दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खवटएका जनशखिले ददएको लनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बावहर लनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा लभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा जानपुने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनेु, कुराकानी गने गनुा हुाँदैन । 

6. कोलभड-१९ बाट संक्रलमत परीक्षाथीहरूका लालग ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा संक्रलमत परीक्षाथीले आफू संक्रलमत भएको जानकारी कायाालयको टेललफोन 
नं. ०१-४११५८३४ वा मोवाइल नम्बर ९८५१२८१३८३ मा सम्पका  गरी अलग्रम जानकारी ददन ुपनेछ । 

 
  
........................... 
(छत्रभषूण लतलमल्सेना) 
   नायब सबु्बा 

............................ 
(लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) 

शाखा अलधकृत 

           .......................... 
           (चन्द्रकान्त लनरौला) 

           उपसखचव 
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