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ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ११/०७७-७८ , लमतत २०७७/०८/०९ 

यस कायाालयबाट संचालन हनुे नेपाल प्रहरीको तपससलमा उल्लेखित ववज्ञापन नम्बरहरुको प्राववसिक प्रहरी जवान पद (िलुा तथा 
समावेशी) तर्ा  समसत २०७६/१०/०१ मा प्रकाखशत ववज्ञापन तथा समसत २०७७/०७/२७ मा प्रकाखशत सलखित परीक्षा कायाक्रम 
अनसुार श्री बाग्मती प्रदेश प्रहरी तासलम केन्द्र दिुौली ससन्द्िलुीबाट सलखित परीक्षाको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको 
प्रसतयोसगतात्मक सलखित परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पालना गने गराउन ेगरी पूवा सनिााररत 
परीक्षा कायाक्रम बमोखजम सनम्न समसत, समय र स्थानमा संचालन हनुे भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना 
प्रकाखशत गररएको छ । 

 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र.सं. ववज्ञापन नं. पद,सेवा,समूह,उपसमूह,तह सलखित परीक्षा समसत र समय परीक्षा भवन उम्मेदवार 
संख्या प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 

1 08(076/77) प्राववसिक प्रहरी जवान, 

प्राववसिक, इखिसनयररङ्ग 
(सवारी महाशािा तर्ा ) 

2077 मंससर 20 
गते 

ववहानको 9:00 
बजे (संयकु्त पत्र) 

- 
लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय, 

हेटौंडा, मकवानपरु 
3 

2 09(076/77) प्राववसिक प्रहरी जवान, 

प्राववसिक, केनाइन (डग 
हेण्डलर) (केनाइन 
महाशािा तर्ा ) 

- 
लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय, 

हेटौंडा, मकवानपरु 

4 

3 10(076/77) प्राववसिक प्रहरी जवान, 

प्राववसिक, हातहसतयार 
(हातहसतयार ममात शािा 
तर्ा ) 

- 
लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय, 

हेटौंडा, मकवानपरु 

2 

4 06(076/77) प्राववसिक प्रहरी जवान, 

प्राववसिक, इखिसनयररङ्ग 
(सूचना प्रववसि सनदेशनालय 
तर्ा ) 

2077 मंससर 21 
गते 

द्वदनको 1:00 बजे 
- 

लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय, 

हेटौंडा, मकवानपरु 

2 

5 07(076/77) प्राववसिक प्रहरी जवान, 

प्राववसिक, इखिसनयररङ्ग 
(भौसतक पूवाािार 
सनदेशनालय तर्ा ) 

2077 मंससर 22 
गते 

द्वदनको 1:00 बजे 

2077 मंससर 22 
गते 

द्वदनको 3:00 बजे 

लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय, 

हेटौंडा, मकवानपरु 

3 

6 11(076/77) प्राववसिक प्रहरी जवान, 

प्राववसिक, स्वास््य (नेपाल 
प्रहरी अस्पताल तर्ा ) 

2077 मंससर 22 
गते 

द्वदनको 1:00 बजे 

2077 मंससर 22 
गते 

द्वदनको 3:00 बजे 

लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय, 

हेटौंडा, मकवानपरु 

1 

7 05(076/77) प्राववसिक प्रहरी जवान, 

प्राववसिक, इखिसनयररङ्ग 
(सञ्चार सनदेशनालय तर्ा ) 

2077 मंससर 23 
गते 

द्वदनको 1:00 बजे 

- 
श्री श्रसमक मा.वव. 
कराा, हेटौंडा, 
मकवानपरु 

39 

8 13(076/77) प्राववसिक प्रहरी जवान, 

प्राववसिक, संगीत (नेपाल 
प्रहरी संगीत ववद्यालय तर्ा ) 

2077 मंससर 24 
गते 

द्वदनको 1:00 बजे 

- 
लोक सेवा आयोग 

हेटौंडा कायाालय, 

हेटौंडा, मकवानपरु 

11 
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   द्रष्टव्य:-१ 
क) परीक्षा सञ्चालि हुिे दिि अप्रत्याशित बििा पिन गएमा आयोगको पूिन सूचिा वििा नििानररत कायनक्रम 

अिुसारको परीक्षा स्थधगत हुिेछैि । 
ख) परीक्षा भििमा मोिाईल तथा बिितुीय सामाग्री निषेि गररएको छ । 
ग) िस्तुगत िहुिकैल्पपक प्रश्िमा क्यालकुलेटर प्रयोग गिन पाईिे छैि । 
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुनपिेछ । 
ङ) परीक्षाथीले अनििायन रुपमा आफ्िो प्रिेिपत्र शलई परीक्षा भििमा जािपुिेछ । 
च) तोककएको परीक्षा केन्द्र िाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईिे छैि । 
छ) िस्तुगत िहुउत्तर प्रश्िमा उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठूलो अक्षर ( Capital Letter ) मा A, B, C, D लेखखएको 

उतरलाई मात्र मान्द्यता दिईिे छ । 
ज) परीक्षाथीले परीक्षामा आंउिा िेपाली िागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायानलयिाट जारी भएको फोटो 

सदहतको कुिै एक सक्कलै प्रमाणपत्र शलई उपल्स्थत हुिुपिेछ । 
  द्रष्टव्य:- २ सकं्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी मापदण्ड , २०७७ 
अनुसार परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 
क) परीक्षा िुरु हुिु भन्द्िा एक घण्टा ३० शमिेट अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपुग्िु पिेछ । 
ख) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गिुन अनघ अनििायन रुपमा मास्क लगाउिु पिेछ । साथै उम्मेििार स्ियमले आफ्िो 

प्रयोजिको लाधग स्यानिटाईजर तथा खािेपािीको व्यिस्था गिुनपिेछ । 
ग) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गिान िौचालय जााँिा आाँउिा परीक्षा केन्द्रिाट िाहीरीिा एकआपसमा िईु शमटरको िरुी कायम 

गिुनपिेछ । 
घ) उत्तरपुल्स्तकामा रहेको खाली स्थाि काटी उत्तरपलु्स्तका गन्द्ती गरी िुझाई हस्ताक्षर गरर िाहीर जािपुिेछ । 
ङ) परीक्षामा खदटएका जििल्क्तले दिएको नििेिि पूणन पालाि गिुन पिेछ । 
च) कोशभड -१९ िाट सकं्रशमत परीक्षाथीहरुका लागी सम्िल्न्द्ित परीक्षा केन्द्रमा बबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यिस्था 

गरीएको हुाँिा साँक्रशमत परीक्षाथीहरुले मोिाईल िंिर ९८५५०१९३०२ , ९८४१३०७८५४ र ९८४५३०९८२८ मा सम्पकन  
गिन हुि अिुरोि गरीन्द्छ । 

 

 

 

                                               

                                                                  
 

 

तेज प्रसाद दाहाल 

   उप-सचिब 
काचततराज मनैाली 
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