लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय
पार्दी, पोखरा
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फोन:- ०६१-४६३१४५
फ्याक्सः- ०६१-५६३५०६

परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना
सचू ना नं. २८/०७७-७८, मिमि २०७७/०९/०८
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मव.नं. ०१(०७७/७८) (खुला तथा समावेशी) सशस्त्र प्रहरी जवान पर्दको नं.२३
गण हे.क्वा. िनकािना िनहबूँ ाट मलमखि परीक्षाको लामग छनौट भएका उम्िेर्दवारहरुको प्रमियोमगिात्िक
मलमखि परीक्षा लोक सेवा आयोगको मिमि २०७७/०८/२४ को मनणायानसु ार नेपाल सरकारले िोके को
स्वास््य सरु क्षा सम्बन्धी िापर्दण्ड पालना गने गराउने गरी र्देहाय बिोमजिको परीक्षा के न्रिा सञ्चालन हुने
गरी परीक्षा के न्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बमन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सचू ना प्रकाशन गररएको
छ।
परीक्षा काययक्रम
मवषय
परीक्षा प्रणाली
नेपाली, अंग्रेजी, गमणि र सेवा सम्बन्धी मवषयगि र वस्िुगि
परीक्षा भवन
उम्िेर्दवारहरुको र्दिाा नम्बर
४५०१६ र्देमख ४५२८३ सम्ि
४५२८४ र्देमख ४६१९० सम्ि
४६१९२ र्देमख ४८५३४ सम्ि
४८५३५ र्देमख ९०६६४ सम्ि

परीक्षाथी संख्या
१२० जना
१२० जना
१०० जना
१११ जना

परीक्षा मिमि र सिय
२०७७/०९/१८ गिे मर्दनको ११ बजे (३ घण्टा)
परीक्षा भवन
श्री जनप्रिय मा.प्रव. प्रसमलचौर (क) के न्द्द्र
श्री जनप्रिय मा.प्रव. प्रसमलचौर (ख) के न्द्द्र
श्री पार्दी मा.प्रव. मुस्ताङचोक
श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायायलय, पोखराको
परीक्षा भवन

द्रष्टव्यः-१
क) परीक्षा सञ्चालन हुने मर्दन अप्रत्यामशि मबर्दा पना गएिा पमन आयोगको पूवा सचू ना मवना मनधााररि कायाक्रि अनुसारको
परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
ख) परीक्षा भवनिा िोबाइल िथा मवद्यिु ीय सािाग्री मनषेध गररएको छ ।
ग) वस्िुगि बहुवैकमपपक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न ।
घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनापु नेछ ।
ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपिा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा भवनिा जानुपनेछ ।
पाना न.ं
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च) िोमकएको परीक्षा के न्र बाहेक अन्य परीक्षा के न्रिा सहभागी गराइने छै न ।
छ) वस्िगु ि बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अंग्रेजी ठूलो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D लेमखएको उत्तरलाई िात्र
िान्यिा मर्दइने छ ।
ज) परीक्षाथीले परीक्षािा आउूँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै
एक सक्कलै प्रिाणपत्र मलई उपमस्थि हुनुपनेछ ।
द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको प्रवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापर्दण्ड, २०७७
अनुसार परीक्षाथीले र्देहायका प्रवषयहरुको पूणय पालना गनयपु नेछ
क) परीक्षा शरुु हुनु भन्र्दा एक घण्टा िीस मिनेट अगावै परीक्षा के न्रिा आइपुग्नपु नेछ।
ख) परीक्षा के न्र प्रवेश अमघ अमनवाया रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उम्िेर्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोजनको लामग स्यामनटाइजर
िथा खानेपानीको व्यवस्था गनापु नेछ ।
ग) परीक्षा के न्र प्रवेश गर्दाा, शौचालय जाूँर्दा आउूँ र्दा परीक्षा के न्रबाट बामहररर्दा एक आपसिा र्दईु मिटरको व्यमिगि र्दरु ी कायि
गनाु पनेछ ।
घ) उत्तरपुमस्िकािा रहेको खाली स्थान काटी उत्तरपुमस्िका गन्िी गरी बुझाई हस्िाक्षर गरी बामहर जानु पनेछ ।
ङ) परीक्षािा खमटएका जनशमिले मर्दएको मनर्देशनको पूणा पालना गनापु नेछ ।
च) परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुने, कुराकानी गने गनाु हुर्दूँ नै ।
छ) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै भवनिा मवशेष परीक्षा के न्रबाट परीक्षा मर्दने व्यवस्था गररएको
हुर्दूँ ा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ वा ९८५६०४४९३३ िा सम्पका गनाहु ुन अनरु ोध गररन्छ ।

..........................
(वीरे न्रबहार्दरु स्वाूँर)
उपसमचव

पाना न.ं
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