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वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

सूचना नं. :- ५८/०७८-७९, िमित: २०७८/०७/२८ 
सश  त्र प्रहरी सहायक िनरीक्षक पदको  
परीक्षा भवन कायम गिरएको  सचूना  । 

          लोक सेवा आयोग सखुेर्त कायार्लयले संचालन गनेर्  सश  त्र प्रहरी बल, नेपाल नं.६ महे  वरी बािहनी मखु्यालय सखुेर्तबाट 
िलिखत परीक्षाका लािग छनौट भएका सश  त्र प्रहरी सहायक िनरीक्षक 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.स. िवज्ञापन नं. पद चरण/पत्र िवषय परीक्षा िमित र समय 

१ 

िवज्ञापन नं. 
२(०७८/०७९) 

सश  त्र प्रहरी 
सहायक िनरीक्षक 

प्रथम पत्र 
नेपाली २०७८ मंिसर १५ गते िदनको १:०० बज े(१ घ टा ३० िमनेट)
अंग्रेजी २०७८ मंिसर १५ गते िदनको ३:०० बज े(१ घ टा ३० िमनेट)

२ िद्बतीय पत्र 
सामा य ज्ञान २०७८ मंिसर १६ गते िदनको १:०० बज े(१ घ टा १५ िमनेट)
आई.क्यू २०७८ मंिसर १६ गते िदनको ३:०० बज े(४५ िमनेट)

३ ततृीय पत्र 
संिवधान २०७८ मंिसर १७ गते िदनको १:०० बज े(१ घ टा ३० िमनेट)
सेवा स ब धी २०७८ मंिसर १७ गते िदनको ३:०० बज े(१ घ टा ३० िमनेट)

 

परीक्षा के द्र 
क्र.स. रोल नं. परीक्षा के द्र उ मेदवार संख्या 
१ २२००२-२२४५८ ी दउेती टेिक्नकल इि   ट यटु भेटेरीनरी लाइन, वीरे द्रनगर, सखुेर्त । २०० 
२ २२४५९-२२९१५ ी लोक सेवा आयोग सखुेर्त (परीक्षा भवन) “क” के द्र । १८० 
३ २२९१७-२३२४६ ी लोक सेवा आयोग सखुेर्त (परीक्षा भवन) “ख” के द्र । १६० 

 

द्र  ट य : (परीक्षाथीर्ह ले अिनवायर् पालना गनुर् पनेर् िवषयह ) 
१. प्रवेशपत्र िबना परीक्षामा सि मिलत गराईने छैन । प्रवेशपत्रको प्रितिलिप आव यक पनेर् उ मेदवारले स बि धत कायार्लयबाट अिनवायर् पमा 

परीक्षा संचालन हुनभु दा एक िदन अगावै प्रवेशपत्र िलइसक्न ुपनेर्छ । 
२. परीक्षा िदन आँउदा नेपाली नागिरकताको सक् कल प्रमाण पत्र वा नेपाल सरकारद्बारा जारी गिरएको फोटो सिहतको कुनै पिरचय-पत्र सिहत 

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

िलई आउन ुपनेर्छ । 
६. परीक्षा के द्रमा प्रवेश गदार्, शौचालय प्रयोग गदार् र परीक्षा के द्रवाट वािहर िन कदा एक आपसमा भौितक दरुी कायम गनुर् पनेर्छ । 
७. परीक्षाथीर्ह ले समहूमा भेला हुने ज ता कायर् नगनेर् । 
८. 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 गनुर् पनेर्छ । 
९. उ मेदवारह को बायोमेिट्रक हािजरी गिरने हुदँा कि तमा २ घ टा अगावै परीक्षा के द्रमा उपि थत हुन ुपनेर्छ । 

 

 
 

 (अ यतु ज्ञवाली) 
नायव सु वा 

(आरती अिधकारी)
शाखा अिधकृत 

(पणूर्मान े  ठ)
उपसिचव


