लोक सेवा आयोग
काठमाड ौं कार्ाालर्
(परीक्षा शाखा)

अनामनगर, काठमाड ौं
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सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी जवान पदको
ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ८३/०७८-७९, लमलत २०७८।०९।०२

लोक सेवा आयोग, काठमाड कायाा लयले सञ्चालन गन सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको मममि २०७८।०५।११ गिे प्रकामशि मवज्ञापन नौं.
०३(०७८/०७९)(खुला िथा समावे शी), सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा श्री सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, प्रधान कार्ाालर् स्वर्म्भू , हल्चोक,
काठमाड ौंबाट मलखखि परीक्षाका लामग छन ट भएका उम्मेदवारहरुको मलखखि परीक्षा काया क्रम नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी
मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि सौंक्रमणको मवशे ष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (िे श्रो
सौंशोधन समहि) को पालना गन गराउने गरी िपमशलको मममि, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धि सबै को जानकारीको लामग यो
सूचना प्रकामशि गररएको छ। तोककएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पकन उम्मेदवारहरुलाई सम्मम्मकलत गराइने
छै न। िोमकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनुभन्दा कखिमा २ (दु ई) घण्टा अगावै पुग्नु पनछ । परीक्षाथीहरूले अमनवाया रूपमा पालना गनुापन
मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा िल उल्लेख गररएको छ।

तपकशल

परीक्षा काययक्रम
ववज्ञापन नं.

पद

ववषय, परीक्षा प्रणाली

ललखित परीक्षाको लमलत र समय

०३(०७८/०७९)
(खुला िथा समावेशी)

सशस्त्र प्रहरी

नेपाली, अं ग्रज
े ी, गखणत तथा सेवा सम्बन्िी

२०७८।०९।१७ गते

जवान

(ववषयगत तथा वस्तुगत)

लबहानको ११:०० बजे

अवलि
३ घण्टा

ललखित परीक्षा भवन
क्र.सं .

उम्मेदवारहरूको दताय नं.

परीक्षाथी संख्या

1

४ दे खि ४५३ सम्म

२००

श्री वहमालय कलेज(व्याचलर ब्लक) (क), कोटे श्वर

2

४५५ दे खि ९५१ सम्म

२००

श्री वहमालय कलेज(व्याचलर ब्लक) (ि), कोटे श्वर

3

९५३ दे खि १४७५ सम्म

२००

ु ी क्याम्पस (क), शाखन्तनगर, बानेश्वर
श्री बानेश्वर बहुमि

4

१४८० दे खि १९५७ सम्म

२००

ु ी क्याम्पस (ि), शाखन्तनगर, बानेश्वर
श्री बानेश्वर बहुमि

5

१९६४ दे खि २४३३ सम्म

२००

श्री रत्नराज्य मा.वव. (क), मध्यबानेश्वर

6

२४३७ दे खि २९५३ सम्म

२००

श्री रत्नराज्य मा.वव. (ि), मध्यबानेश्वर

7

२९५४ दे खि ३४७२ सम्म

२००

श्री एखम्वसन कलेज (क), मध्यबानेश्वर

8

३४७३ दे खि ४०४१ सम्म

२००

श्री एखम्वसन कलेज (ि), मध्यबानेश्वर

9

४०४२ दे खि ४५५६ सम्म

२००

श्री ग्याले क्सी पखब्लक स्कुल(क), ज्ञानेश्वर

10

४५५८ दे खि ५१५४ सम्म

२००

श्री ग्याले क्सी पखब्लक स्कुल(ि), ज्ञानेश्वर

11

५१५५ दे खि ५७४७ सम्म

२००

श्री खशवपुरी मा.वव.(क), महाराजगञ्ज

12

५७५१ दे खि ६३४४ सम्म

२००

श्री खशवपुरी मा.वव.(ि), महाराजगञ्ज

13

६३४८ दे खि ६९४४ सम्म

२००

श्री भानु मा.वव.(दरवार हाइय स्कुल), रानीपोिरी
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क्र.सं .

उम्मेदवारहरूको दताय नं.

परीक्षाथी संख्या

14

६९४५ दे खि ७५०३ सम्म

१८२

परीक्षा भवन
श्री सं स्कृत मा.वव.(दरवार हाइय स्कुल), रानीपोिरी

द्रष्टव्य १:1. परीक्षा सञ्चालन हुने मदन आयोगको पूवा सूचना मवना मनधाा ररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनछ ।
3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन िथा अन्य इले क्ट्रोमनक मडभाइसहरु लै जान मनषेध गररएको छ। परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गना पाइने
छै न ।
4. वस्तुगि बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंग्रेजी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D ले खखएको उत्तरलाइा मात्र
मान्यिा मदइने छ ।
5. प्रवे श पत्र मवना कुनै पमन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अमनवाया रूपमा साथमा मलइा परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा
किीमा २ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनछ ।
6. परीक्षामा प्रवे श-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेिको कुनै पररचयपत्र अमनवाया रूपमा मलइा
आउनुपनछ ।
द्रष्टव्य २:- कोकभड-१९ सौंक्रमणबाट सु रकक्षत रहन परीक्षार्थीले अकनवार्ा पालना गनुा पने र्थप कवषर्हरू:
1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अमघ उम्मेदवार स्वयौं ले कखिमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवाया व्यवस्था गनुा

पनछ ।

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र मन्कददा मभडभाड नगररकन एकआपसमा भ मिक दू री कायम गनुा पनछ ।
3. परीक्षामा खमटएका जनशखिले मदएको मनदशनको पूणा पालना गनुापनछ ।

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवे श गदाा , बामहर मन्कददा, श चालय प्रयोग गनुापदाा मभडभाड नगररकन दू री कायम गरी क्रमैसुँग िोमकएको

स्थानमा जानुपन छ ।

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गना पाइने छै न ।
6. कोमभड-१९ बाट सौंक्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशे ष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सौंक्रममि परीक्षाथीले आफू सौंक्रममि भएको जानकारी

यस कायाालयको टे मलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा मोवाइा ल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८५८०४२२७१ वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको मोवाईल
नौं ९८४९४७७७५२ मा सम्पका गरी अमग्रम जानकारी मदनु पनछ।

...............................
(उपेन्द्रबहादु र पुन)
कम्प्युटर अपरे टर

........................................
(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली)
शाखा अमधकृि
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..................................
(चन्द्रकान्त मनर ला)
उपसमचव

nfs
] ;j] f cfofu]

wgs6' f sfofn
{ o, wgs6' f
 M )@^–%@@!#), )@^–%@@!%!, ˆofS; g+=M )@^–%@@!%!,
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k/LIff ejg sfod ul/Psf] ;"rgf
;"rgf g+= %#÷)&*–&(, ldltM @)&*.)(.)!
o; sfof{noaf6 ;+rfng x'g] ;z:q k|x/L an, g]kfnsf] ldlt @)&*.)%.!! ut] k|sflzt lj1fkg / ldlt
@)&*.)^.)* ut] k|sflzt lnlvt k/LIff sfo{qmdfg';f/ ;z:q k|x/L hjfg kbsf] >L ;z:q k|x/L an, g]kfn g+= !
a/fx aflxgL d'Vofno, ksnL, ;'g;/Ldf ;+rfng ePsf] lj:t[t :jf:Yo k/LIf0f k/LIffdf plQ0f{ ePsf pDd]b\jf/x?sf]
lnlvt k/LIff k"j{ lgwf{l/t k/LIff sfo{qmdfg';f/ lgDg ldlt, ;do / :yfgdf ;+rfng x'g] ePsf]n] ;DalGwt ;a}sf]
hfgsf/Lsf nflu of] ;"rgf k|sfzg ul/Psf] 5 .

k/LIff ;+rfng ;DaGwL sfo{qmd M
qm=;+= lj1fkg g+=
३/ ०७८-७९

!=

kb, ;]jf, ;d"x, tx
सशस्त्र प्रहरी जवान

रोल नं.

सि.नं.

ljifo
ने पाली, अं ग्रेजी, गणित तथा सेवा सम्बन्धी

k/LIff ldlt / ;do
२०७८ पुस १७ गते णिनको ११ बजे (३ घण्टा)

परीक्षा भवन

उम्मेद्वार िंख्या

दे खि

सभत्रका

1

10003

10846

श्री गोकुण्डे श्वर मा.णव. णसरानबजार, धनकुटा (क) केन्द्र

200

2

10848

11599

श्री गोकुण्डे श्वर मा.णव. णसरानबजार, धनकुटा (ख) केन्द्र

200

3

11602

12409

श्री धनकुटा बहुमु खी क्याम्पस, धनकुटा (क) केन्द्र

200

4

12411

13249

श्री धनकुटा बहुमु खी क्याम्पस, धनकुटा (ख) केन्द्र

210

5

13257

13858

श्री धनकुटा बहुमु खी क्याम्पस, धनकुटा (ग) केन्द्र

170

6

13860

14696

श्री धनकुटा बहुमु खी क्याम्पस, धनकुटा (घ) केन्द्र

220

7

14702

15530

श्री णिवेिी मा.णव.(बसपाकक छे उ), धनकुटा (क) केन्द्र

200

8

15531

16199

श्री णिवेिी मा.णव.(बसपाकक छे उ), धनकुटा (ख) केन्द्र

168

b|i6Jo M





k|j]zkq lagf k/LIffdf ;lDdlnt u/fO{g] 5}g .
pQ/k'l:tsfdf clgjfo{ ?kdf sfnf] d;L ePsf] snd÷86k]g dfq} k|of]u ug'{kg]{5 .
k/LIff xndf df]jfOn kmf]g tyf cGo On]S6«f]lgs l8efO;x? n}hfg lgif]w ul/Psf] 5 .
kl/IffyL{n] kl/Iffs]Gb|df cfpbf gful/stfsf] k|df0fkq jf dtbftf kl/rokq jf ;jf/L ;fwg rfns cg'dltkq jf ;/sf/L sfof{nojf6
hf/L ePsf] kmf]6f];lxtsf] s'g} Pssf] ;Ssn} k|df0fkq clgjfo{ ?kdf cfkm';fy lnO{ cfpg' kg]{5 .

 ;+qmd0fsf] ljz]if cj:yfdf k/LIff -;+rfng tyf Joj:yfkg_ ;DaGwL dfkb08, @)&& cg';f/ k/LIffyL{n] tkl;ndf
pNn]lvt ljifox?sf] k"0f{ kfngf ug'{kg]{5 .
-!_
-@_
-#_
-$_
-%_
-^_

k/LIff s]Gb|df k|j]z ug'{ cl3 pDd]bjf/ :jod\n] dfS;, :oflg6fOh/ tyf cfkm\gf] nflu vfg]kfgLsf] Joj:yf ug{'kg]{ .
k/LIffyL{ k/LIff z'? x'g' slDtdf ! 306f #) ldg]6 cufj} k/LIff s]Gb|df cfOk'Ug' kg]{ .
pDd]bjf/n] k/LIff s]G›df k|j]z ubf{ / lg:sbf cgfjZos le8ef8 gug]{ .
k/LIffdf vl6Psf hgzlQmn] lbPsf] lgb]{zgsf] k"0f{ kfngf ug{' kg]{ .
k/LIffyL{x? k/LIff s]Gb|df k|j]z ubf{, aflx/ lg:sFbf, zf}rfno k|of]u ug'{kbf{ le8ef8 gul/sg b"/L sfod u/L qmd};Fu
tf]lsPsf] :yfgdf hfg'kg]{ .
sf]le8 !( af6 ;+qmd0f k'li6 eO{ lgsf] gePsf pDd]b\jf/x?n] dfly pNn]lvt kbx?sf] k"j{k|sflzt k/LIff s]Gb|
h'g;'s} SofDk;÷ljBfno tf]lsPsf] ePtf klg To:tf k/LIffyL{x?sf] nflu ljz]if k/LIff s]Gb| nf]s ;]jf cfof]u,
wgs'6f sfof{nosf] ejgdf dfq tf]lsPsf] x'Fbf ;+qmldt k/LIffyL{x?n] df]jfOn g+= (*%@)&)!%! / (*$@@%^^$% df
hfgsf/L u/fpg' eO{ nf]s ;]jf cfof]u, wgs'6f sfof{nosf] ejgdf /x]sf] ljz]if k/LIff s]Gb|af6 dfq k/LIff lbg kfpg]
Joj:yf u/]sf] x'Fbf ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf nflu of] ;"rgf k|sfzg ul/Psf] 5 .

-r'/fdl0f d/fl;gL_
pk;lrj

-anb]jk|;fb hf]zL_
sfof{no k|d'v

nf]s ;]jf cfof]u

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/
सशस्त्र प्रहरी जवान पदको परीऺा भवन कायम गररएको सूचना

सच
ू ना नं.:५८ मिमि: २०७८।०९।०४
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयवाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वव.नं. ०३/०७८-७९ (खल
ु ा,समावेशी), सशस्त्र प्रहरी
जवान पदको पवू ा प्रकावशत कायाक्रम अनसु ार श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, २ न.ं विन्नमस्ता वावहनी मख्ु यालय, बवदावास, महोत्तरीवाट
वलवखत परीक्षाका लावग िनौट भएका उम्मेदवारहरुको वनम्न वमवत, समय र स्थानमा वलवखत परीक्षा संचालन हुने भएकोले सम्ववन्धत
सबैको जानकारीका लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको ि ।
परीक्षा कायाक्रम :
वव.नं.

सेवा

पद

०३/०७८-७९

सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल

सशस्त्र प्रहरी जवान

वलवखत परीक्षा वमवत र
समय
२०७८।०९।१७ गते
ववहान ११:०० वजे

अववध
( ३ घण्टा )

परीक्षा के न्र :
वस.नं.
१
२
३
४
५
६
७

रोल न.ं
देवख
२०००१
२०६३३
२१२६१
२२००२
२२७०८
२३४९२
२४३३३

सम्म
२०६३१
२१२५८
२२००१
२२७०६
२३४८५
२४३३२
२५१०३

उम्मेदवार
संख्या
२००
२००
२००
२००
२००
२००
१७५

परीक्षा के न्र
श्री न्यू मोर्ान मा.वव., जलेश्वर ।
श्री एर््भान्स लनार वहमालयन मा.वव., जलेश्वर के न्र । (क)
श्री एर््भान्स लनार वहमालयन मा.वव., जलेश्वर के न्र । (ख)
श्री महेन्र आदशा मवहला मा.वव., जलेश्वर के न्र (क) ।
श्री महेन्र आदशा मवहला मा.वव., जलेश्वर के न्र । (ख)
श्री ववणा ववद्या मवन्दर, जलेश्वर ।
श्री रामनारायण अयोध्या मा.वव., वपपरा, महोत्तरी ।

रष्टव्य १ :१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रोवनक्ट्स वर्भाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको ि ।
२. आयोगको पवू ा सचू ना ववना वनधााररत कायाक्रम अनसु ारको परीक्षा स्थवगत हुनेिैन ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनापु नेि ।
४. परीक्षाथीले अवनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा सावाजवनक संस्थावाट जारर भएको पररचय खल्ु ने कागजात वलई परीक्षा
भवनमा आउनपु नेि ।
५. अन्यत्र परीक्षा के न्र राखी दरखास्त स्वीकृ त गराएका उम्मेदवारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा के न्रमा सवम्मवलत गराइने िै न ।

रष्टव्य २ :कोभिड-१९ संक्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुप
य ने थप ववषर्हरू :

१. परीक्षा के न्रमा प्रवेश गनाु अवघ उम्मेदवार स्वयमले कवम्तमा माक्ट्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनवाया व्यवस्था गनापु नेि ।
2. उम्मेदवारले परीक्षा के न्रमा प्रवेश गदाा र वनस्कदा वभर्भार् नगरीकन एकआपसमा दईु वमटरको दरू ी कायम गनाु पनेि ।
3. परीक्षामा खवटएका जनशविले वदएको वनदेशनको पण
ू ा पालना गनापु नेि ।
4. परीक्षाथीहरू परीक्षा के न्रमा प्रवेश गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनापु दाा वभर्भार् नगररकन दरू ी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपु नेि ।
5. परीक्षाथीहरू समहू मा भेला हुने, कुराकानी गने गनाहु ुदैन ।

६. कोमिड-१९ बाट सक्र
ं मिि परीक्षार्थीले परीक्षामा सवम्मवलत हुन परीक्षा हुनभ
ु न्दा एकवदन अगावै मो.नं. ९८६२२९०२९८
मा जानकारी गराउनु पनेि ।

वा फो.नं. ०४४५२०१४७

कुमार पौर्ेल
उपसवचव

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय
परीक्षा शाखा

पार्दी, पोखरा
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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ५४/०७८-७९ मममि २०७८/०9/02
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको िपशशल बमोशिमको ववज्ञापन नं., सेवा/समूह र पदको नं.4 मुशिनाथ बावहनी

मुख्यालय कास्कीमा सं चालन भएको ववस्िृि स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणण उम्मेदवारहरुको प्रमियोमगिात्मक

मलशिि परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि संक्रमणको
ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 (िेस्रो सं शोधन) को पालना गने

गराउने गरी दे हाय बमोशिमको परीक्षा केन्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बशन्धि
सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
यवज्ञापन नं .
३(०७८/०७९)
(खुला िथा
समावे शी)

पद/सेवा/समू ह
सशस्त्र प्रहरी र्वान
सशस्त्र प्रहरी

परीक्षा कार्यक्रम
यवषि

पत्र
प्रथम

नेपाली, अंग्रेर्ी, गयिि
िथा से वा सम्बन्धी

परीक्षा यमयि

समि

अवयि

२०७८/०९/१७ गिे

यदनको ११.०० बर्े

३ घण्टा

परीक्षा भवन
उम्मेदवारहरुको दिाण नम्बर

सं ख्या

परीक्षा भवन

रोल नं. 30004 दे शि 30618 सम्म

150

श्री पादी मा.वव., मुस्िाङचोक (क) केन्र

रोल नं. 30620 दे शि 31175 सम्म

150

श्री पादी मा.वव., मुस्िाङचोक (ि) केन्र

रोल नं. 31181 दे शि 32258 सम्म

266

श्री लोक सेवा आयोग पोिरा कायाणलय, पोिराको परीक्षा
भवन

रष्टव्यः- 1
क) परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्यशशि मबदा पनण गएमा पमन आयोगको पूव ण सूचना मबना मनधाणररि कायणक्रम
अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुने छै न ।
ि) परीक्षा भवनमा मोबाइल िथा ववद्युिीय सामाग्री मनषेध गररएको छ ।
ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ण नेछ ।
घ) परीक्षाथीले अमनवायण रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलई परीक्षा भवनमा िानु पनेछ ।
ु नेछ । Small Letter
ङ) वस्िुगि बहुवैकशपपक प्रश्नको उत्तर ददं दा Capital Letter (A, B, C, D) मा ले ख्नप
मा लेिेको लाइ मान्यिा ददइने छै न ।
च) परीक्षाथीले परीक्षामा आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाणलयबाट िारी भएको
फोटो सवहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपशस्थि हुनपु नेछ ।
छ) िोवकएको परीक्षा केन्र बाहे क अन्य परीक्षा केन्रमा सहभागी गराइने छै न ।
व्यावसायिक र यसर्जनशील प्रशासनः यवकास, समृद्धि र सु शासन

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय
परीक्षा शाखा

पार्दी, पोखरा
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रष्टव्यः- २ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड,
२०७७ अनुसार परीक्षाथीले दे हायका ववषयहरुको पूण ण पालना गनुपण नेछ ।
ु न्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्रमा आइपुग्नुपनेछ ।
क) परीक्षा शुरु हुनभ
ि) परीक्षा केन्र प्रवेश अशघ अमनवायण रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ।साथै उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो
प्रयोिनको लामग मास्क, स्यामनटाइिर िथा िानेपानीको व्यवस्था गनुप
ण नेछ ।
ग) परीक्षा केन्र प्रवेश गदाण, शौचालय िादाँ आउँदा परीक्षा केन्रबाट बावहररदा मभडभाड नगरीकन एक
आपसमा स्वास््य सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनेगरी भौमिक दुरी कायम गनुप
ण नेछ ।
घ) परीक्षामा िवटएका िनशशिले ददएको मनदे शनको पूण ण पालन गनुप
ण नेछ ।
ङ) परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुण हुँदैन ।
च) कोमभड- १९ बाट सं क्रममि परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै भवनमा ववशेष परीक्षा केन्रबाट परीक्षा
ददने

व्यवस्था

गररएको

हुँदा सं क्रममि

परीक्षाथीले

मोबाइल

नम्बर

९८४१९१८००५

र

9841147239 मा सम्पकण गनुह
ण न
ु अनुरोध छ ।

.....................
ववकास बस्नेि
नायब सुब्बा

.....................

.........................

शािा अमधकृि

उपसशचव

टं कप्रसाद पन्थी

व्यावसायिक र यसर्जनशील प्रशासनः यवकास, समृद्धि र सु शासन

वीरे न्रबहादुर स्वाँर

लोक सेवा आयोग
महे नगर कायालय
महे नगर क चनपरु

सश

हरी जवान पदको िलिखत परी ाको परी ा भवन कायम ग रएको सचू ना

सच
ू ना नं. १८/२०७८/७९

िमित :२०७८/०९/०१

यस कायालयबाट सश हरी बल नेपालको िव ापन न.ं ३(०७८/०७९), (खल
ु ा तथा समावेशी), साधारण समहु , साधारण उपसमहु
तफ र सश हरी जवान पदको लािग ी सश हरी बल, नेपाल नं.७ बै नाथ वािहनी मु यालय, भना तथा छनौट शाखा,
अ रया, कै लालीबाट िलिखत परी ाका लािग छनौट भएका उ मेदवारह को िलिखत परी ा तपिसलमा उ लेिखत िमित, समय र
परी ा भवनमा नेपाल सरकारले तोके को वा य सरु ा स ब धी मापद ड पालना गन गरी संचालन हने भएकोले स बि धत सबैको
जानकारीको लािग यो सचू ना काशन ग रएको छ । परी ाथ ह ले पालना गनु पन कुरा तल
य १ र २ मा उ लेख ग रएको छ ।
परी ा काय म

.स.ं
१.

चरण/प
थम प

.स.ं

िबषय
नेपाली, अं जे ी, गिणत तथा सेवा स व धी
परी ा भवन

दता नं.

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

देिख
४०००१
४०४७७
४०९७२
४१५०५
४१९३६
४२३३२
४२७७०
४३१८०
४३६१३
४४०६३

सम
४०४७५
४०९७०
४१५०४
४१९३२
४२३३१
४२७६८
४३१७७
४३६१२
४४०६२
४४४८७

११.

४४४९०

४४९६३

१२.

४४९६४

४५३९१

१३.
१४.
१५.

४५३९२
४५७७८
४६२४४

४५७७५
४६२४३
४६६७७

उ मेदवार
सं या
२००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
२००
१८५

िलिखत परी ा िमित र समय
२०७८।९।१७ गते िवहान ११:०० बजे
परी ा भवन

ी अिमटी कलेज वनगाँउ, महे नगर, क चनपरु ।
ी शाि त िनके तन मा.िव., ऐठपरु , महे नगर, क चनपरु ।
ी क चन िव ा मि दर सामुदाियक कलेज ‘क’ के , महे नगर, क चनपरु ।
ी क चन िव ा मि दर सामुदाियक कलेज ‘ख’ के , महे नगर, क चनपरु ।
ी क चन िव ा मि दर सामुदाियक कलेज ‘ग’ के , महे नगर, क चनपुर ।
ी आदश मा.िव. (राि य बाल िव ालयको पछािड प ी) महे नगर, क चनपरु ।
ी बैजनाथ मा.िव., महे नगर, क चनपरु ।
ी भृकुटी मा.िव., महे नगर, क चनपरु ।
ी ई टरने ल पि लक सेके डरी कुल, महे नगर, क चनपरु ।
ी िलिटल बु एके डेमी ‘क’ के , (खा यव था तथा यापार क पनी
िलिमटेडको उ रप ी), महे नगर, क चनपरु ।
ी िलिटल बु एके डेमी ‘ख’ के , (खा यव था तथा यापार क पनी
िलिमटेडको उ रप ी), महे नगर, क चनपरु ।
ी िलिटल बु एके डेमी( िज ला सरकारी वक ल कायालय अगाडी) महे नगर,
क चनपरु ।
ी जन योती बहमुखी या पस ‘क’ के , भाँसी, महे नगर, क चनपरु ।
ी जन योती बहमुखी या पस ‘ख’ के , भाँसी, महे नगर, क चनपुर ।
ी जानक क या मा.िव., महे नगर, क चनपरु ।

य १.
Web site:www.psc.gov.np,Email. Address. mahendranagar@psc.gov.np.099-521209, fax 099523992

लोक सेवा आयोग
महे नगर कायालय
महे नगर क चनपरु
उ मेदवारले उ रपिु तकामा कालो मसी भएको डट्पेन र कलम मा योग गनुपनछ ।
 व तग
ु त बहउ र को उ र ले दा अं जे ी ठुलो अ रमा (Capital letter) A,B,C,D लेखेको उ रलाई मा
मा यता िदइने छ ।
 वेश प िवना कुनै पिन उ मेदवारलाई परी ामा सि मिलत गराइने छै न । वेशप को साथमा नाग रकता वा नेपाल
सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै प रचयप अिनवाय पमा साथमा िलई परी ा सच
ं ालन हनुभ दा
क तीमा १ घ टा ३० िम. अगावै तोिकएको परी ा भवनमा आईपु नु पनछ ।
 परी ा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा इले ोिनक िडभाइस याउन िनषेध ग रएको छ ।
 परी ा संचालन हने िदन अ यािशत िवदा पन गएमा पिन आयोगको पूव सूचना िवना िनधा रत परी ा
काय म थिगत हने छै न ।
 उ मेदवारलाई तोिकएको परी ा भवन बाहेक अ य परी ा भवनमा सहभागी गराइने छै न ।
य २ .सं मणको िबशेष अव थामा परी ा (सच
ं ालन तथा यव थापन) स व धी मापद ड २०७७ अनुसार
परी ाथ ले देहायका िवषयको पुण पालना गनुपनछ ।
 परी ाके मा वेश गनु अिघ अिनवाय पमा मा क लगाउनु पनछ । उ मेदवार वयल
ं े आ नो लािग यािनटाइजर र
खानेपानीको यव था गनु पनछ ।
 परी ा के मा वेश गदा, शौचालय जाँदा आउँ दा , परी ा के बाट बािह रदा एक आपसमा दरु ी कायम गनु पनछ ।
 परी ामा खिटएका जनशि ले िदएको िनदशनको पण
ु पालना गनपनछ
ु ।
 परी ा के मा वेश गदा, परी ा सक बािह रदा समह
ु मा भेला हने ,छलफल गन, आपसमा कुराकानी गन गनु हदैन ।
 कोिभड-१९ बाट सं िमत परी ाथ का लािग िवशेष परी ा के को यव था ग रने हँदा कोिभड-१९ सं िमत
परी ाथ ले परी ा सु हन भ दा क तीमा ३ घ टा अगािड कायालयको फोन नं.०९९५२१२०९/०९९५२३९९२ मा
स पक गरी जानकारी गराउनु पनछ ।


.....................
( काश चपाई)
नायव सु बा

.....................
(खगे साद भ )
शाखा अिधकृत

Web site:www.psc.gov.np,Email. Address. mahendranagar@psc.gov.np.099-521209, fax 099523992

लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)

बुटवल, रुपन्दे ही

फोनः- ०७१-५४०२०७, ५५१३२८, फ्याक्सः ०७१-५४७८०७, Email: butwal@psc.gov.np, Website: www.psc.gov.np

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूव ा प्रकाशशत ववज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको ललशखत परीक्षाको परीक्षा भवन
कायम गररएको सूचना।
सूचना नं. ५४/२०७८।७९, लमलत: २०७८।९।२
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ववज्ञापन नं. ३(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी जवान (खुला/समावेशी) पदको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल,

सीमा सुरक्षा ताललम शशक्षालय, बदाघाट, पशचम नवलपरासीमा सञ्चालन भएको प्रारशभभक शारीररक परीक्षण परीक्षामा उत्तीणा
उभमेदवारहरुको ललशखत परीक्षा पूव ा लनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सभबन्र्ी मापदण्ड

पालना गने/गराउने गरी लनभन लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सभबशन्र्त सबैको जानकारीको लालग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ। परीक्षाथीहरुले पालना गनुप
ा ने लनयमहरु द्रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ।
ववज्ञापन नं.: ३(०७८/०७९),
पद: सशस्त्र प्रहरी जवान (खुला/समावेशी)
परीक्षा कार्य क्रम
क्र.सं.

पत्र

विषर्

परीक्षा प्रणाली

परीक्षा वमवि र समर्

अिवि

1.

प्रथम

नेपाली, अं ग्रज
े ी, गशणत तथा

वस्तुगत/ववषयगत

२०७८।९।१७ गते,

३ घण्टा

सेवा सभबन्र्ी

ववहान ११:०० बजे।
परीक्षा भिन

रोल नं.
क्र.सं.

दे खि

परीक्षार्थी
सम्म

संख्या

परीक्षा भिन

1.

५०००१

५०४०७

२०० जना

लतलोत्तमा मा.वव., नेपालगञ्ज रोड, बुटवल

2.

५०४०९

५०८०२

२०० जना

बुटवल मा.वव., पारर, बुटवल

3.

५०८०४

५१२३६

२०० जना

ज्ञानोदय मा.वव., पुलचोक, बुटवल

4.

५१२३७

५१६२८

२०० जना

जनता मा.वव., रामनगर, आमीक्याभप अगालड, बुटवल

5.

५१६२९

५१९८९

२०० जना

काललका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-१, काललकानगर, बुटवल, (क)

6.

५१९९०

५२४११

२०० जना

काललका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-१, काललकानगर, बुटवल, (ख)

7.

५२४१३

५२८६६

२०० जना

काललका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-१, काललकानगर, बुटवल, (ग)

8.

५२८६७

५३२७४

२०० जना

ऊशजरलसं ह मा.वव., मैनाबगर, बुटवल, (क)

9.

५३२७५

५३६९६

२०० जना

ऊशजरलसं ह मा.वव., मैनाबगर, बुटवल, (ख)

10.

५३७०२

५४१९२

२४६ जना

काशन्त मा.वव., हाटबजार लाईन, बुटवल, (क)

11.

५४१९५

बााँकी सबै

२४६ जना

काशन्त मा.वव., हाटबजार लाईन, बुटवल, (ख)

पाना नं. 1

लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)

बुटवल, रुपन्दे ही

फोनः- ०७१-५४०२०७, ५५१३२८, फ्याक्सः ०७१-५४७८०७, Email: butwal@psc.gov.np, Website: www.psc.gov.np
द्रष्टव्य १:१. उभमेदवारले उत्तरपुशस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ।
२. वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रनको उत्तर लेख्दा अं ग्रज
े ी ठू लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेशखएको
उत्तरलाई मात्र मान्यता ददइनेछ।

३. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पलन उभमेदवारलाई परीक्षामा सशभमललत नगराईने हुाँदा प्रवेश-पत्र अलनवाया रुपमा साथमा ललई परीक्षा
ु न्दा कशभतमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नु पनेछ।
सञ्चालन हुनभ

४. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लै जान लनषेर् गररएको छ।
५. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रयायाशशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूव ा सूचना ववना लनर्ााररत कायाक्रम अनुसारको
परीक्षा कायाक्रम स्थलगत हुनेछैन।

ाँ ै आफ्नो नागरीकताको प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको
६. परीक्षामा सभबशन्र्त लनकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सग
फोटो सवहतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रुपमा ललई आउनुपनेछ।

द्रष्टव्य 2:-

कोलभड-१९ संक्रमणबाट सुरशक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुपा ने थप ववषयहरु

१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अशघ उभमेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लालग स्यालनटाइजर तथा खानेपानी समेत ललई
आउनुपनेछ।

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बावहर लनस्काँदा र शौचालय प्रयोग गनुप
ा दाा लभडभाड नगरीकन एक आपसमा २
(दुई) लमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा जानुपनेछ।

३. परीक्षाथीहरु समुहमा भेलाहुने, कुराकानी गने गनुह
ा द
ु ै न।

४. कोलभड-१९ बाट सं क्रलमत परीक्षाथीहरुका लालग लोक सेवा आयोग वुटवल कायाालय, बुटवलको ववशेष परीक्षा हलमा

परीक्षा केन्द्रको व्यबस्था गररएको हुाँदा सं क्रलमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बुटवल कायाालय, बुटवल (फो.नं. 071551328, 540207) मा पूव ा जानकारी ददई उक्त ववशेष परीक्षा केन्द्रबाट मात्र परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।

५. परीक्षामा खवटएका जनशशक्तले ददएको लनदे शनको पूणा पालना गनुप
ा नेछ।

...........................

...........................

कभ्युटर अपरे टर

नायब सुब्बा

(ववजय कुमार रभतेल)

(च ुरा बहादुर काकी)

..........................
(ध्यान कुमार थापा)
उपसशचव

पाना नं. 2

रोक सेवा आमोग

दाङ कामाारम
तुरसीऩुय, दाङ

पोन ०८२-५२2८२५/०८२-५२००१३ वेवसाइटwww.psc.gov.npइभेरdang@psc.gov.np

सशस्त्र प्रहयी जवान ऩदको लरखित ऩयीऺाको ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना।
सूचना नॊ. २४ /०७८-७९, लभलत २०७८/०९/०४
रोक सेवा आमोग दाङ कामाारमरे सञ्चारन गने सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारको ववऻाऩन नम्फय ०३(०७८/०७९)(िुरा तथा
सभावेशी),सशस्त्र प्रहयी जवान ऩदभा सशस्त्र प्रहयी जवान तालरभ खशऺारम नौवस्ता फाॉकेफाट लरखित ऩयीऺाका रालग छनौट बएका उम्भेदवायहरुको
ऩयीऺा कामाक्रभ नेऩार सयकायरे तोकेको स्वास््म सुयऺा सम्फन्धी भाऩदण्ड य रोक सेवा आमोगफाट स्वीकृत सॊ क्रभणको ववशेष अवस्थाभा
ऩयीऺा (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७७ (तेश्रो सॊ शोधन सवहत) को ऩारना गने गयाउने गयी दे हामको लभलत, सभम य
स्थानभा हुने बएकोरे सम्फखन्धत सफैको जानकायीको रालग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।

ऩयीऺा कामाक्रभ
क्र.स.

ववऻाऩन नॊ.

ऩद

१

०३(०७८/०७९)

सशस्त्र प्रहयी

(िुरा तथा सभावेशी)

ववषम

जवान

नेऩारी, अॊ ग्रज
े ी,गखणत

ऩयीऺा प्रणारी

ऩयीऺा लभलत/सभम

ववषमगत/वस्तुगत

२०७८/०९/१७

तथा सेवा सम्फन्धी

ऩयीऺा अवलध
३ घण्टा

ववहान ११:00 फजे

ऩयीऺा बवन
क्र.स.

दताा नम्फय

उम्भेदवाय

ऩयीऺा केन्र

दे खि

सम्भ

सॊ ख्मा

१

60001

60485

२२०

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस केन्र (क) तुरसीऩुय, दाङ।

२

6048७

61011

240

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस केन्र (ि) तुरसीऩुय, दाङ।

३

6101२

61419

180

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस केन्र (ग) तुरसीऩुय, दाङ।

४

614२०

61822

160

श्री याप्ती फफई क्माम्ऩस केन्र (घ) तुरसीऩुय, दाङ।

५

61823

62308

210

श्री भहेन्र भाध्मलभक ववद्यारम केन्र (क) तुरसीऩुय, दाङ।

६

62310

62907

240

श्री भहेन्र भाध्मलभक ववद्यारम केन्र (ि) तुरसीऩुय, दाङ।

७

62909

63396

200

श्री भाध्मलभक ववद्यारम तुरसीऩुय सेन्टय केन्र (क) तुरसीऩुय, दाङ।

८

63399

63890

200

श्री भाध्मलभक ववद्यारम तुरसीऩुय सेन्टय केन्र (ि) तुरसीऩुय, दाङ।

९

63896

64430

200

श्री गोयिा भाध्मलभक ववद्यारम केन्र (क) तुरसीऩुय, दाङ।

१०

64431

64964

200

श्री गोयिा भाध्मलभक ववद्यारम केन्र (ि) तुरसीऩुय, दाङ।

११

64965

65563

220

श्री गोयिा भाध्मलभक ववद्यारम केन्र (ग) तुरसीऩुय, दाङ।

१२

65565

66306

24२

श्री गोयिा भाध्मलभक ववद्यारम केन्र (घ) तुरसीऩुय, दाङ।

रष्टब्म १ :१.

ऩयीऺाभा प्रवेशऩत्र सॉगै आफ्नो नागरयकता वा नेऩार सयकायफाट जायी बएको पोटो सवहतको कुनै ऩरयचमऩत्र अलनवामा रूऩभा लरई आउनु ऩनेछ।

३.

ऩयीऺा बवनभा झोरा, भोवाइर पोन, क्माल्कुरेटय तथा अन्म इरेक्रोलनक लडबाइसहरु रैजान लनषेध गरयएको छ।

२.
४.

५.

ऩयीऺाभा कारो भसी बएको करभ/डटऩेन भात्र प्रमोग गनुऩ
ा नेछ।

ऩयीऺा सञ्चारन हुने ददन अप्रत्माखशत ववदा ऩना गएभा ऩलन आमोगको ऩूव ा सूचना ववना लनधाारयत कामाक्रभ अनुसायको ऩयीऺा स्थलगत हुनेछैन।
उम्भेदवायहरुको फामोभेवरक हाखजयी गरयने हुॉदा कखम्तभा ३ घण्टा अगावै ऩयीऺा केन्रभा उऩखस्थत हुन ु ऩनेछ।

रष्टब्म २:- कोलबड-१९ सॊ क्रभणफाट सुयखऺत यहन ऩयीऺाथीरे अलनवामा ऩारना गनुऩ
ा ने थऩ ववषमहरू

1. ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गनुा अखघ उम्भेदवाय स्वमॊरे कखम्तभा भास्क, स्मालनटाइजय तथा आफ्नो रालग िानेऩानीको व्मवस्था गनुऩ
ा नेछ।
2.उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्र प्रवेश गदाा य लनस्कदा लबडबाड नगयीकन एक आऩसभा बौलतक दूयी कामभ गनुा ऩनेछ।
3. ऩयीऺाभा िवटएका जनशखिरे ददएको लनदे शनको ऩूणा ऩारना गनुऩ
ा नेछ।

4. ऩयीऺाथीहरु ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गदाा, फावहय लनस्कदा, शौचारम प्रमोग गनुऩ
ा दाा लबडबाड नगरयकन दूयी कामभ गयी क्रभैसॉग तोवकएको स्थानभा जानुऩनेछ।

५. कोलबड-१९ फाट सॊ क्रलभत ऩयीऺाथीहरूका रालग ववशेष केन्रको व्मवस्था गरयने हुॉदा सॊ क्रलभत ऩयीऺाथीरे आपू सॊ क्रलभत बएको व्महोया कामाारमको टे लरपोन
नॊ. 082-5२००१३/०८२-५२2८२५वा इभेर dang@psc.gov.npभा सम्ऩका गयी अलग्रभ जानकायी ददनु ऩनेछ।
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