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सूचना नं. :- ६७/०७८-७९, िमित: २०७८/१०/२६ 
नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान (प्रािविधक) पदको  

परीक्षा के द्र कायम गिरएको  सूचना  । 
          लोक सेवा आयोग सखुेर्त, कायार्लयबाट संचालन हनुे कणार्ली प्रदशे प्रहरी तािलम के द्र, सखुेर्त (हाल नेपालगंज, बाँके) मा 
प्रारि भक वा य परीक्षण तथा शारीिरक त दु ती परीक्षा भई िलिखत परीक्षाका लािग छनौट भएका नपेाल प्रहरी, प्रहरी जवान 
(प्रािविधक) पदका उ मेदवारह को प्रितयोिगता मक िलिखत परीक्षा िन न िमित, समय र थानमा संचालन हुने भएकोले स बि धत 
सबैको जानकारीको लािग यो सचूना प्रकाशन गिरएको छ । 
परीक्षा कायर्क्रम 
 

क्र.सं. 
िवज्ञापन नं./ 
िकिसम 

पद/ सेवा/ समूह/ उपसमूह/ तह 
िलिखत परीक्षा िमित/ समय

रोल न.ं परीक्षा के द्र 
प्रथम पत्र िद्वतीय पत्र

१ 
३९ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), के द्रीय प्रहरी 
िविध िवज्ञान प्रयोगशाला, िविध िवज्ञान 

२०७८ फागनु ११ गते 
िवहानको ८:०० बजे 
(२ घ टा) 

- 
५३४७८-
६९४४९ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) के द्र 
। 

२ 
३७ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), सवारी 
महाशाखा, इि जिनयिरङ 

२०७८ फागनु ११ गते 
िदनको २:०० बजे (२ 
घ टा) (संयकु्त पत्र) 

- 
५३४७२-
७०४२४ 

३ 
३८ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), केनाईन 
महाशाखा, केनाईन (डग हे  डलर) 

- 
५३१३२-
७०५३१ 

४ 
३५ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), सचूना 
प्रिविध िनदेर्शनालय, इि  जिनयिरङ 

२०७८ फागनु १२ गते 
िवहानको ८:०० बजे 
(२ घ टा) 

- 
५३०२५-
७०५६५ 

५ 
३६ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), भौितक 
पवूार्धार िनदेर्शनालय, इि  जिनयिरङ 

२०७८ फागनु १२ गते 
िदनको २:०० बजे (१ 
घ टा ३० िमनेट) 

२०७८ फागनु १२ 
गते िदनको ४:०० 
बजे (३० िमनेट) 

५३१०६-
७०३०५ 

६ 
४० (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), नेपाल प्रहरी 
संगीत िवद्यालय, संगीत 

२०७८ फागनु १३ गते 
िदनको २:०० बजे (२ 
घ टा) 

- 

५३००७-
५५१७३ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) “क” 
के द्र । 

५५१८३-
७०५५७ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) “ख” 
के द्र 

७ 
४१ (०७८/७९) 
खलुा/ समावेशी 

प्रहरी जवान (प्रािविधक), सं  चार 
िनदेर्शनालय, इि जिनयिरङ 

२०७८ फागनु १४ गते 
िदनको २:०० बजे (२ 
घ टा) 

- 

५३०३०-
५४९११ 

ी कृ  ण मा.िव. इत्राम,
सखुेर्त । 

५४९१५-
६९१८६ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) “क” 
के द्र । 

६९१९०-
७०५६३ 

ी लोक सेवा आयोग 
सखुेर्त (परीक्षा भवन) “ख” 
के द्र । 

 

द्र  ट य : (परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पालना गनुर् पनेर् िवषयह ) 
१. प्रवेशपत्र िबना परीक्षामा सि मिलत नगराइने हुदँा प्रवेशपत्र अिनवायर् पमा साथमा िलई परीक्षा संचालन हुनुभ दा क तीमा १ घ टा 

अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नुपनेर्छ । प्रवेशपत्रको प्रितिलिप आव यक पनेर् उ मेदवारले स बि धत कायार्लयबाट अिनवायर् पमा परीक्षा 
संचालन हुनभु दा एक िदन अगावै प्रवेशपत्र िलइसक्न ुपनेर्छ । 
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२. परीक्षा िदन आँउदा नेपाली नागिरकताको सक् कल प्रमाण पत्र वा नेपाल सरकारद्बारा जारी गिरएको फोटो सिहतको कुनै पिरचय-पत्र सिहत 
उपि थत हुनुहोला अ यथा परीक्षामा सि मिलत गराइने छैन । 

३. परीक्षामा खिटएका जनशिक्तले िदएको िनदेर्शन पणूर् पमा पालना गनुर् पनेर्छ । 
४. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अ य इलेक्ट्रोिनक िडभाइसह  लैजान िनषेध गिरएको छ ।  
५. परीक्षामा कालो मसी भएको कलम/ डटपेन मात्र प्रयोग गनुर् पनेर्छ । 
६. उ मेदवारले अिनवायर् पमा मा क लगाई परीक्षा के द्रमा प्रवेश गनुर् पनेर्छ  साथै आ नो प्रयोजनको लािग यािनटाइजर तथा खानेपानी वयंले 

िलई आउनु पनेर्छ । 
७. परीक्षा के द्रमा प्रवेश गदार्, शौचालय प्रयोग गदार् र परीक्षा के द्रबाट बािहर िन कदा एक आपसमा भौितक दरुी कायम गनुर् पनेर्छ । 
८. परीक्षाथीर्ह ले समहूमा भेला हुने ज ता कायर् नगनेर् । 
९. कोिभड-१९ बाट संक्रिमत िबरामीको लािग लोक सेवा आयोग, सखुेर्त कायार्लयमा िवशेष परीक्षा के द्र यव था गिरएकोले स बि धत 

उ मेदवारले यस कायार्लयको  फोन नं. ०८३-५२०१०६/५२५५०६ वा ईमेल - surkhet@psc.gov.np मा परीक्षा अगावै स पकर्  गनुर् पनेर्छ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (बजृ लाल चौधरी) 
क यटुर अपरेटर 

(आरती अिधकारी)
शाखा अिधकृत 

(पणूर्मान े  ठ)
उपसिचव


