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पाना नं.1 

                  बटुवल, रूपन्देही 
 फोन: ०७१-540207, 071-551328, फ्याक्स: ०7१-547807, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 

नपेाल प्रहरीको प्रहरी जवान (प्राववनर्क) पदहरुको नलखखत परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
 

सूचना नं. ५५/०७८/७९,  नमनत: २०७८।१०।२६ 

 

नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान (प्राववनर्क) पदहरुको लखुववनी प्रदेश प्रहरी तानलम केन्र, बटुवलमा सञ् चालन भएको प्रारखवभक 
स्वास््य परीक्षण तथा शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षा र ववस्ततृ स्वास््य परीक्षणमा उत्तीणा उवमेदवारहरुको नलखखत परीक्षा पूवा 
ननर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सवबन्र्ी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत 
संक्रमणको ववशषे अवस्थामा परीक्षा (सञ् चालन र यवयवस्थापन) सवबन्र्ी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोर्न) को पालना 
गने/गराउने गरी तपनसलको  नमनत, समय र स्थानमा सञ् चालन हनुे भएकोले सवबखन्र्त सबैको जानकारीको लानग यो सूचना  

प्रकाशन गररएको छ। परीक्षाथीहरुले पालना गनुापने ननयमहरु रष्टयवय १ र २ मा उल्लेख गररएको छ। 

 

१. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) निनि निज्ञाि          निज्ञापि िं. : ३९/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७०६६ िेद्धख ५१५०१ लोक सेवा आयोग,  बुटवल कायाालय, 

बुटवलको परीक्षा हल 

३२ जना २०७८ फागुन ११ गते, 

दवहान ८:०० बजे 

२ घन्टा 

 

२. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) सिारी र केिाइि          निज्ञापि िं. : ३७/०७८/७९ र ३८/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

                            (संयुक्त पत्र) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७०४६ िेद्धख ५१५०० लक्ष्मी मा.दव., लक्ष्मीनगर, 

बुटवल 

९०+७०=१६० 

जना 

२०७८ फागुन ११ गते,  

दिनको २:०० बजे 

२ घन्टा 

 

३. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) सूचिा प्रनिनि           निज्ञापि िं. : ३५/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७००१ िेद्धख ५१५२२ लोक सेवा आयोग,  बुटवल 

कायाालय, बुटवलको परीक्षा हल 

७६ २०७८ फागुन १२ गते,  

दवहान ८:०० बजे 

 २ घन्टा 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(परीक्षा शाखा) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
पाना नं.2 

                  बटुवल, रूपन्देही 
 फोन: ०७१-540207, 071-551328, फ्याक्स: ०7१-547807, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 

४. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) भोनिक पूिायिार            निज्ञापि िं. : ३६/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या पत्र परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७१०६ िेद्धख ५१५३३ लोक सेवा आयोग,  बुटवल 

कायाालय, बुटवलको 

परीक्षा हल 

३७ प्रथम २०७८ फागुन १२ गते,  

दिनको २:०० बजे 

१ घन्टा  

३० दमनेट 

द्धितीय २०७८/ फागुन १२ गते, 

दिनको ४:०० बजे 

३० दमनेट 

 

५. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) संगीि                          निज्ञापि िं. : ४०/०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७०१७ िेद्धख ५१५०२ ऊदजरदसंह मा.दव., मैनाबगर, बुटवल २४८ २०७८ फागुन १३ गते,  

दिनको २:०० बजे 

२ घन्टा 

 

६. पद:  प्रहरी जिाि (प्रानिनिक) संचार           निज्ञापि िं. : ४१ /०७८/७९ (खुला/ समािेशी) 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. रोल.िं. परीक्षा केन्द्र संख्या परीक्षा नमनि र समय अिनि 

१. ३७००२ िेद्धख ३८१७३ लक्ष्मी मा.दव., लक्ष्मीनगर, बुटवल   १८० २०७८ फागुन १४ गते,  

दिनको २:०० बजे 

२ घन्टा 

२. ३८१८० िेद्धख ४३१४३ दतलोत्तमा मा.दव., नेपालगञ् जरो,, बुटवल १८० 

३. ४३१४७ िेद्धख ५१५३८ जनता मा.दव., रामनगर, बुटवल १७५ 

 

रष्टयवय १:- 

1. उवमेदवारले उत्तरपखुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

2. वस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश् नको उत्तर लेख्दा अंग्रजेी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D 

लेख् नपुनेछ। सानो अक्षर (Small Letter) मा लेखखएको उत्तरलाई मान्यता ददइनेछैन। 

3. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पनन उवमेदवारलाई परीक्षामा सखवमनलत नगराईने हुुँदा प्रवेश-पत्र अननवाया रुपमा साथमा नलई 
परीक्षा सञ् चालन हनुभुन्दा कखवतमा १ (एक) घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपनुन ुपनेछ। 

4. परीक्षामा सवबखन्र्त ननकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सुँगै आफ्नो नागरीकता वा नपेाल सरकारबाट जारी भएको फोटो 
सवहतको कुनै सक् कलै पररचयपत्र अननवाया रुपमा साथमा नलई आउनपुनेछ। 

5. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोननक नडभाइसहरु लैजान ननषेर् गररएको छ। 

6. परीक्षा सञ् चालन हनु ेददन अप्रयायाखशत ववदा पना गएमा पनन आयोगको पूवा सूचना ववना ननर्ााररत कायाक्रम अनसुारको 
परीक्षा कायाक्रम स्थनगत हनुछैेन। 



लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 
(परीक्षा शाखा) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
पाना नं.3 

                  बटुवल, रूपन्देही 
 फोन: ०७१-540207, 071-551328, फ्याक्स: ०7१-547807, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 

रष्टयवय 2:- कोनभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ उवमेदवारले अननवाया मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लानग स्याननटाइजर तथा 
खानेपानी समेत नलई आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर ननस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा नभडभाड नगरीकन एक 
आपसमा २ (दईु) नमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेलाहनु,े कुराकानी गने गनुाहदैुन। 

४. कोनभड-१९ बाट संक्रनमत परीक्षाथीहरुका लानग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको ववशेष परीक्षा 
हलमा परीक्षा केन्रको यवयबस्था गररएको हुुँदा संक्रनमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल 
(फो.नं. 071-551328, 540207) मा पूवा जानकारी ददई उक्त ववशषे परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा 
सहभागी हनु सक्नछेन।् 

५. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले ददएको ननदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

 

 

......................... 
(चरुा बहादरु काकी) 

   नायब सबु्बा 

........................... 
(मदन कुमार बजगाईँ) 

शाखा अनर्कृत 

      ....................... 
      (ध्यानकुमार थापा) 

             उपसखचव 

   

 

  


