nfs
] ;j] f cfofu]

wgs6' f sfofn
{ o, wgs6' f
 M )@^–%@@!#), )@^–%@@!%!, ˆofS; g+=M )@^–%@@!%!,

Website:www.psc.gov.np,

Email:dhankuta@psc.gov.np

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 ;xfos lg/LIfs 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+=

kb, ;]jf, ;d"x,
tx

r/0f
प्रथम

२/ ०७८-७९

!=

सशस्त्र प्रहरी
सहायक निरीक्षक

नितीय
तृतीय

रोल नं.

सि.नं.

ljifo
िे पाली
अं ग्रेजी
सामान्यज्ञाि
आर्इ .क्यू.
संनिधाि
सेिा सम्बन्धी

k/LIff ldlt / ;do
२०७८ मं नसर १५ गते नििको १ बजे (१ घण्टा ३० नमिे ट)
२०७८ मं नसर १५ गते नििको ३ बजे (१ घण्टा ३० नमिे ट)
२०७८ मं नसर १६ गते नििको १ बजे (१ घण्टा १५ नमिे ट)
२०७८ मं नसर १६ गते नििको ३ बजे (४५ नमिे ट)
२०७८ मं नसर १७ गते नििको १ बजे (१ घण्टा ३० नमिे ट)
२०७८ मं नसर १७ गते नििको ३ बजे (१ घण्टा ३० नमिे ट)

परीक्षा भवन

उम्मेद्वार िंख्या

दे खि

सभत्रका

1

6003

6709

श्री निश्व आिशइ कले ज, BBS भिि (क केन्द्र) र्टहरी, सुिसरी

२०८

2

6714

7274

श्री निश्व आिशइ कले ज, BBS भिि (ख केन्द्र) र्टहरी, सुिसरी

१७६

3

7276

7986

श्री निश्व आिशइ कले ज, BBS भिि (ग केन्द्र) र्टहरी, सुिसरी

२०४

b|i6Jo M

 k|j]zkq lagf k/LIffdf ;lDdlnt u/fO{g] 5}g . k|j]zkqsf] k|ltlnlk cfjZos kg]{ pDd]b\jf/n] Ps lbg cuf8L g} nf]s ;]jf cfof]u,
wgs'6f sfof{no, wgs'6faf6 clgjfo{ lnO;Sg' kg]{5 .
 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' Ps 306f 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|a f6 dfq k/LIff lbg kfpg]
Joj:yf u/]sf] x'Fbf ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf nflu of] ;"rgf k|sfzg ul/Psf] 5 .

-uf]kfn sfsL{_
gfoj ;'Aaf

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

nf]s ;]jf cfof]u

hn]Zj/ sfof{no, hn]Zj/
सशस्त्र प्रहयी सहामक ननयीऺक ऩदको ऩयीऺा बवन कामभ गरयएको सूचना
सूचना नं.: ५३/०७८-७९ नभनि: २०७८।०७।२६

श्री सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारको

वव.नं. २/०७८-७९ (खुरा,सभावेशी), सशस्त्र प्रहयी सहामक ननयीऺक ऩदका रानग

श्री सशस्त्र प्रहयी

फर नेऩार नं.२, निन्नभस्िा फावहनी भुख्मारम, फर्दिवास, भहोत्तयीवाट नरखखि ऩयीऺाका रानग िनौट बएका उम्भेदवायहरुको नरखखि
ऩयीऺा ननम्न नभनि, सभम य स्थानभा सं चारन हुने बएकोरे सम्वखधधि सफै को जानकायीका रानग मो सूचना प्रकाशन गरयएको ि ।

ऩयीऺा कामिक्रभ :

नस.नं.
१

ऩत्र

ववषम

प्रथभ ऩत्र

२
३

र्ििीम ऩत्र

४
५

िृनिम ऩत्र

६

नरखखि ऩयीऺा नभनि य सभम

नेऩारी

२०७८।०८।१५ गिे र्दनको १:०० वजे (१ घण्टा ३० नभनेट )

अंग्रज
े ी

२०७८।०८।१५ गिे र्दनको ३:०० वजे (१ घण्टा ३० नभनेट )

साभाधम ऻान

२०७८।०८।१६ गिे र्दनको १:०० वजे (१ घण्टा १५ नभनेट )

आइ.क्मु.

२०७८।०८।१६ गिे र्दनको ३:०० वजे (४५ नभनेट )

सं ववधान

२०७८।०८।१७ गिे र्दनको १:०० वजे (१ घण्टा ३० नभनेट )

सेवा सम्वधधी

२०७८।०८।१७ गिे र्दनको ३:०० वजे (१ घण्टा ३० नभनेट )

ऩयीऺा केधर :
नस.नं.
१
२

योर नं.

उम्भेदवाय

ऩयीऺा केधर

दे खख

सम्भ

सं ख्मा

१०००१

१०७५९

२००

श्री या.वव.भ. क्माम्ऩस, जरे श्वय (क) केधर ।

२१६

श्री या.वव.भ. क्माम्ऩस, जरे श्वय (ख) केधर ।

१०७६० दे खख ११३८१ सम्भका सफै उम्भेदवायहरु

द्रष्टव्य १ :१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रोननक्ट्स निभाइस र ब्याग(झोला) ननषेध गररएको छ ।
२. आयोगको पवू व सचू ना नवना ननधावररत कायवक्रम अनसु ारको परीक्षा स्थनगत हुनेछैन ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनवपु नेछ ।
४. परीक्षाथीले अननवायव रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा साववजननक सस्ं थावाट जारर भएको पररचय खल्ु ने कागजात नलई परीक्षा
भवनमा आउनपु नेछ ।
५. अन्यत्र परीक्षा के न्द्र राखी दरखास्त स्वीकृ त गराएका उम्मेदवारहरुलाई मानथ उल्लेनखत परीक्षा के न्द्रमा सनम्मनलत गराइने छै न ।

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

१. परीक्षा के न्द्रमा प्रवेश गनवु अनघ उम्मेदवार स्वयमले कनम्तमा माक्ट्स, स्याननटाइजर तथा आफ्नो लानग खानेपानीको अननवायव व्यवस्था गनवपु नेछ ।
2. उम्मेदवारले परीक्षा के न्द्रमा प्रवेश गदाव र ननस्कदा नभिभाि नगरीकन एकआपसमा दईु नमटरको दरू ी कायम गनवु पनेछ ।
3. परीक्षामा खनटएका जनशनिले नदएको ननदेशनको पण
ू व पालना गनवपु नेछ ।
4. परीक्षाथीहरू परीक्षा के न्द्रमा प्रवेश गदाव, बानहर ननस्कदा, शौचालय प्रयोग गनवपु दाव नभिभाि नगररकन दरू ी कायम गरी क्रमैसंग तोनकएको स्थानमा जानपु नेछ ।
5. परीक्षाथीहरू समहू मा भेला हुने, कुराकानी गने गनवहु ुदैन ।

६. कोभिड-१९ बाट सक्र
ं भित परीक्षार्थीले परीक्षामा सनम्मनलत हुन परीक्षा हुनभ
ु न्दा एकनदन अगावै मो.नं. ९८६२२९०२९८
मा जानकारी गराउनु पनेछ ।

वा पो.नं. ०४४५२०१४७

नदपेशकुमार झा
शाखा अनधकृ त

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय
परीक्षा शाखा

पार्दी, पोखरा
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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ५०/०७८-७९ मममि २०७८/०७/२९
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ववज्ञापन नं. २(078/79)

सशस्त्र प्रहरी सहायक मनरीक्षक पदको नं.4 मुक्तिनाथ

बावहनी मुख्यालय कास्कीमा सं चालन भएको ववस्िृि स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणण उम्मेदवारहरुको प्रमियोमगिात्मक
मलक्तिि परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि संक्रमणको
ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 (िेस्रो संशोधन) को पालना गने गराउने
गरी दे हाय बमोक्तिमको परीक्षा केन्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बक्तन्धि सबैको
िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा कार्य क्रम
पत्र
प्रर्थम
यियिि
िृिीि

यवषि
ने पाली
अं ग्रेर्ी
सामान्य ज्ञान
आई.क्यू.
संयविान
सेवा सम्बन्धी

परीक्षा यमयि
२०७८/०८/१५ गिे
२०७८/०८/१६ गिे
२०७८/०८/१७ गिे

उम्मेदवारहरुको

परीक्षार्थी

दिाज नं.

संख्या

परीक्षा भवन

समि

अवयि

यदनको १.०० बर्े

१ घण्टा ३० यमने ट

लोक सेवा

यदनको ३.०० बर्े

१ घण्टा ३० यमने ट

आर्ोग पोिरा

यदनको १.०० बर्े

१ घण्टा १५ यमने ट

१४००९ दे खि

३००

यदनको ३.०० बर्े

४५ यमने ट

१५०२२ सम्म

र्ना

यदनको १.०० बर्े

१ घण्टा ३० यमने ट

यदनको ३.०० बर्े

१ घण्टा ३० यमने ट

कार्ाय लर्
पोिराको
परीक्षा भवन

रष्टव्यः- 1
क) परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्यक्तशि 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 ।
ङ) परीक्षाथीले परीक्षामा आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाणलयबाट िारी भएको फोटो
सवहिको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपक्तस्थि हुनपु नेछ ।
च)

ु नेछ।Small Letter (a, b, c, d)
वस्िुगि बहुवैकक्तपपक प्रश्नको उत्तर ले ख्दा Capital Letter (A, B, C, D) मा ले ख्नप
मा लेिेको उत्तरलाई मान्यिा ददइने छै न।

व्यावसायिक र यसर्जनशील प्रशासनः यवकास, समृद्धि र सु शासन

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय
परीक्षा शाखा

पार्दी, पोखरा

 ०61-463145 फ्याक्स नं - ०61-463506 वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः pokhara@psc.gov.np

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 अक्तघ अमनवायण रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ।साथै उम्मेदवार स्वयं ले 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 िनशक्तिले 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 ९८६२०४७५२०
मा सम्पकण गनुह
ण न
ु अनुरोध छ ।

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

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

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

शािा अमधकृि

उपसक्तचव

टं कप्रसाद पन्थी

व्यावसायिक र यसर्जनशील प्रशासनः यवकास, समृद्धि र सु शासन

वीरे न्रबहादुर स्वाँर

लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)

बुटवल, रूपन्दे ही

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

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको नलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन
कायम गररएको सूचना।

सूचना नं. ५१/२०७८।७९, नमनत: २०७८।८।१
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ववज्ञापन नं. २(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नं.

५ श्री नबन््यावानसनी बावहनी मुख्यालय, चन्रौटा, कवपलवस्तुमा सञ्चालन भएको ववस्तत स्वास् य परीक्षप परीक्षामा ्तीरीपा
्म्मेदवारहरुको प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास् य सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट

स्वीकत संक्रमपको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र यवयवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो सं शोधन) को पालना
गने/गरा्ने गरी ननम्न नमनत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लानग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ।

ववज्ञापन नं.: २(०७८/०७९)

पद: सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक

परीक्षा कार्यक्रम
क्र.सं.

पत्र

विषर्

परीक्षा वमवि र समर्

१.

प्रथम

२.

दितीय

३.

तृतीय

नेपाली
अंग्रेजी
सामान्य ज्ञान
आई.क्यु.
संदिधान
सेिा सम्बन्धी

२०७८/८/१५ गते , दिनको १:०० बजे
२०७८/८/१५ गते, दिनको ३:०० बजे
२०७८/८/१६ गते , दिनको १:०० बजे
२०७८/८/१६ गते, दिनको ३:०० बजे
२०७८/८/१७ गते , दिनको १:०० बजे
२०७८/८/१७ गते , दिनको ३:०० बजे

अिवि

१ घण्टा ३० दमनेट
१ घण्टा ३० दमनेट
१ घण्टा १५ दमनेट
४५ दमनेट
१ घण्टा ३० दमनेट
१ घण्टा ३० दमनेट

विखिि परीक्षा भिन
क्र.सं.
१.
२.
३.

उम्मेदिारहरुको दिाय नं.
दे खि
१८००१
१८४९५
१८९८०

सम्म
१८४९४
१८९७८
बााँ की सबै

परीक्षार्थी संख्या

परीक्षा भिन

२००
२१९
२२०

जनता मा.दि., रामनगर, आदमिक्याम्प अगादि, बुटिल
लक्ष्मी मा.दि., लक्ष्मीनगर, बुटिल
दतलोत्तमा मा.दि., नेपालगञ्ज रोि, बुटिल

पाना नं. 1

लोक सेवा आयोग

बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)

बुटवल, रूपन्दे ही

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

रष्टयवय १:१. ्म्मेदवारले ्तीररपुखस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ।

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पनन ्म्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्मनलत नगराईने हुुँदा प्रवेश-पत्र अननवाया रुपमा साथमा
ु न्दा कखम्तमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नु पनेछ।
नलई परीक्षा सञ्चालन हुनभ

३. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इले क्रोननक नडभाइसहरु लै जान ननषेध गररएको छ।

४. परीक्षा सञ्चालन हुने नदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पनन आयोगको पूव ा सूचना ववना ननधााररत कायाक्रम
अनुसारको परीक्षा कायाक्रम स्थनगत हुनेछैन।

ुँ ै आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको
५. परीक्षामा सम्बखन्धत ननकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र सग
फोटो सवहतको कुनै सक्कलै पररचयपत्र अननवाया रुपमा साथमा नलई आ्नुपनेछ।

रष्टयवय 2:-

कोनभड-१९ संक्रमपबाट सुरखक्षत रहन परीक्षाथीले अननवाया पालना गनुपा ने थप ववषयहरु

१. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अखघ ्म्मेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लानग स्याननटाइजर तथा खानेपानी
समेत नलई आ्नुपनेछ।

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर ननस्कुँदा र शौचालय प्रयोग गनुप
ा दाा नभडभाड नगरीकन एक
आपसमा २ (दुई) नमटरको दू री कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानुपनेछ।

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

४. कोनभड-१९ बाट सं क्रनमत परीक्षाथीहरुका लानग लोक सेवा आयोग वुटवल कायाालय, बुटवलको ववशेष परीक्षा

हलमा परीक्षा केन्रको यवयबस्था गररएको हुुँदा सं क्रनमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बुटवल कायाालय, बुटवल

(फो.नं. 071-551328, 540207) मा पूव ा जानकारी नदई ्क्त ववशेष परीक्षा केन्रबाट मात्र परीक्षामा
सहभागी हुन सक्नेछन्।

५. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले नदएको ननदे शनको पूपा पालना गनुप
ा नेछ।

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

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

नायब सुब्बा

्पसखचव

(च ुरा बहादुर काकी)

(खशव प्रसाद ररजाल)

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

(रुर प्रसाद लानमछाने)
सहसखचव

पाना नं. 2

लोक सेवा आयोग
महेन्द्रनगर कायाालय
महेन्द्रनगर कञ्चनपुर
सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको नलनित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचू ना
सच
ू ना न.ं १५/२०७८/७९

मिमि :२०७८/०७/३०

यस कायाालयबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिज्ञापन नं. २(/०७८/०७९), (िल
ु ा तथा समावेशी) सशस्त्र प्रहरी सहायक
मनरीक्षक पदको लानग श्री सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं.७ बैद्यनाथ वानहनी मख्ु यालय, भनाा तथा छनौट शािा, अत्तररया,
कै लालीबाट नलनित परीक्षाका लानग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नलनित परीक्षा तपनसलमा उल्लेनित नमनत, समय र
परीक्षा के न्द्रमा नेपाल सरकारले तोके को स्वास््य सरु क्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पालना गने गरी सच
ं ालन हुने भएकोले सम्बनन्द्धत
सबैको जानकारीको लानग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाथीहरुले पालना गनाु पने कुरा तल द्रष्टव्य १ र २ मा उल्लेि
गररएको छ ।
परीक्षा काययक्रि
क्र.सं.

चरण/पत्र

१.

प्रथम पत्र

२.

नितीय पत्र

३.

तृतीय पत्र

क्र.स.ं

१.
२.

मिषय
नेपाली
अग्रं ेजी
सामान्द्य ज्ञान
आई.क्य.ू
संनवधान
सेवा सम्वन्द्धी

मिमिि परीक्षा मिमि
२०७८।८।१५
२०७८।८।१५
२०७८।८।१६
२०७८।८।१६
२०७८।८।१७
२०७८।८।१७
परीक्षा भिन

परीक्षा सिय
नदनको १:०० बजे (१ घण्टा ३० नम.)
नदनको ३:०० बजे (१ घण्टा ३० नम.)
नदनको १:०० बजे (१ घण्टा १५ नम.)
नदनको ३:०० बजे (४५ नम.)
नदनको १:००बजे (१ घण्टा ३० नम.)
नदनको ३:०० बजे (१ घण्टा ३० नम.)

उम्िेद
परीक्षा भिन
िार
संख्या
२६८७२ २०० श्री जनज्योती बहुमि
ु ी क्याम्पस ‘क’ के न्द्र, भााँसी, महेन्द्रनगर, कञ्चनपरु ।
२७२८० ९३ श्री जनज्योती बहुमि
ु ी क्याम्पस ‘ि’ के न्द्र, भााँसी, महेन्द्रनगर, कञ्चनपरु ।

दिाय न.ं
देमि
सम्ि
२६००६
२६८७३

द्रष्टव्य १.
 उम्मेदवारले उत्तरपनु स्तकामा कािो िसी भएको डट्पेन र किि मात्र प्रयोग गनाप
ु नेछ ।
 प्रवेश पत्र नवना कुनै पनन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सनम्मनलत गराइने छै न । प्रिेशपत्रको साथिा नागररकता वा नेपाल
सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अमनिायय रुपिा साथिा मिई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा
कम्िीिा १ घण्टा ३० मि. अगािै तोनकएको परीक्षा भवनमा आईपग्ु नु पनेछ ।
 परीक्षा भवनमा झोिा, िोिाइि फोन िथा इिेक्ट्रोमनक मडभाइस ल्याउन ननषेध गररएको छ ।
Web site:www.psc.gov.np,Email. Address. mahendranagar@psc.gov.np.099-521209, fax 099523992

लोक सेवा आयोग
महेन्द्रनगर कायाालय
महेन्द्रनगर कञ्चनपुर
परीक्षा सचं ालन हुने नदन अप्रत्यानशत नवदा पना गएमा पनन आयोगको पिू य सच
ू ना मिना मनर्ायररि परीक्षा
काययक्रि स्थनगत हुने छैन ।
 उम्मेदवारलाई तोनकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइने छै न ।
रष्टव्य २ .संक्रिणको मिशेष अिस्थािा परीक्षा (संचािन िथा व्यिस्थापन) सम्िन्र्ी िापदण्ड २०७७ अनुसार
परीक्षाथीिे देहायका मिषयको पुणय पािना गनयपु नेछ ।
 परीक्षाके न्द्रमा प्रवेश गनाु अनघ अननवाया रूपमा मास्क लगाउनु पनेछ । उम्मेदवार स्वयल
ं े आफ्नो लानग स्याननटाइजर र
िानेपानीको व्यवस्था गनाु पनेछ ।
 परीक्षा के न्द्रमा प्रवेश गदाा, शौचालय जााँदा आउाँ दा , परीक्षा के न्द्र बाट बानहररदा एक आपसमा दरु ी कायम गनाु पनेछ ।
 परीक्षामा िनटएका जनशनिले नदएको ननदेशनको पर्
ु ा पालना गनापु नेछ ।
 परीक्षा के न्द्रमा प्रवेश गदाा, परीक्षा सकी बानहररदा समह
ु मा भेला हुने ,छलफल गने, आपसमा कुराकानी गने गनाु हुदनै ।
 कोनभड-१९ बाट संक्रनमत परीक्षाथीका लानग नवशेष परीक्षा के न्द्रको व्यवस्था गररने हुद
ाँ ा कोनभड-१९ संक्रनमत
परीक्षाथीले परीक्षा सरुु हुन भन्द्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगानड कायाालयको फोन न.ं ०९९५२१२०९/०९९५२३९९२ मा
सम्पका गरी जानकारी गराउनु पनेछ ।


.....................
(प्रकाश चपाई)
नायि सब्ु िा

.....................
(िुमिराि ररजाि)
उपसमचि
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