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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 16/०७7-७8, मममि २०७7/08/03
नेपाल प्रहरीको वव.नं. 04(076/77) (खुला िथा समावेशी) प्रहरी सहायक मनरीक्षक पर्दको श्री गण्डकी प्रर्दे श
प्रहरी िामलम केन्द्र पोखराबाट मलखखि परीक्षाको लामग छनौट भएका उम्मेर्दवारहरुको प्रमियोमगिात्मक मलखखि
परीक्षा लोक सेवा आयोगको मममि 2077/07/27 को मनर्ााँयानुसार नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सुरक्षा
सम्बन्द्धी मापर्दण्ड पालना गने गराउने गरी र्दे हाय बमोखिमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र
कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्द्धि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
परीक्षा कायाक्रम
परीक्षा

ववषय

परीक्षा मममि र समय

प्रर्ाली

सामान्द्य ज्ञान िथा बौविक परीक्षर्

वस्िुगि

2077/08/18 गिे दर्दनको 1.00 बिे (50 ममनेट)

अं ग्रि
े ी िथा नेपाली भाषा

ववषयगि

2077/08/19 गिे दर्दनको 1.00 बिे (2 घण्टा 30 ममनेट)

पेशागि सै िाखन्द्िक ज्ञान (खण्ड क)

ववषयगि

2077/08/20 गिे दर्दनको 1.00 बिे (2 घण्टा 15 ममनेट)

पेशागि व्यवहाररक परीक्षर् (खण्ड ख)

ववषयगि

2077/08/20 गिे दर्दनको 3.25 बिे (45 ममनेट)

परीक्षा भवन
उम्मेर्दवारहरुको र्दिाा नम्बर

परीक्षाथी

परीक्षा भवन

सं ख्या
9001 र्दे खख 9302 सम्म

125 िना

श्री िनवप्रय मा.वव. मसमलचौर (क) केन्द्र

9303 र्दे खख 9552 सम्म

125 िना

श्री िनवप्रय मा.वव. मसमलचौर (ख) केन्द्र

100 िना

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय (ख) केन्द्र, मामथल्लो िल्ला

75 िना

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय (क) केन्द्र, िल्लो िल्ला

9556 र्दे खख 9764 सम्म
9770 र्दे खख मामथका बााँकी सबै उम्मेर्दवारहरु

रष्टव्यः-1
क) परीक्षा सञ्चालन हुने दर्दन अप्रत्याखशि मबर्दा पना गएमा पमन आयोगको पूव ा सूचना ववना मनधााररि कायाक्रम
अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।

ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल िथा ववद्युिीय सामाग्री मनषेध गररएको छ ।

ग) वस्िुगि बहुवैकखल्पक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न ।
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घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
ङ) परीक्षाथीले अमनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलइा परीक्षा भवनमा िानुपनेछ ।
च) िोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।

छ) वस्िुगि बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर ले ख्र्दा अं ग्रि
े ी ठू लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D ले खखएको
उत्तरलाई मात्र मान्द्यिा दर्दइने छ ।

ि) परीक्षाथीले परीक्षामा आउाँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रमार्पत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो
सवहिको कुनै एक सक्कलै प्रमार्पत्र मलई उपखस्थि हुनपु नेछ ।

झ) िृिीय पत्र खण्ड (क) पेशागि अमभवृखत्त परीक्षर् (2 घण्टा 15 ममनेट) को परीक्षा समामि पश्चाि उक्त
खण्ड क को उत्तर पुखस्िका बुझाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहनु पनेछ ।सोही बखिमा खण्ड ख को
उत्तरपुखस्िका वविरर् हुनछ
े , उक्त खण्डको नाम नामेसी वववरर् भना र सोही उत्तरपुखस्िकाको बावहर रहे को
मनर्दे शन अध्ययन गना 10 ममनेटको समय रहनेछ ।

रष्टव्यः-2 संक्रमर्को ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सं चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्द्धी मापर्दण्ड,2077 अनुसार
परीक्षाथीले र्दे हायका ववषयहरुको पूर्ा पालना गनुपा नेछ
क) परीक्षा शुरु हुन ु भन्द्र्दा एक घण्टा िीस ममनेट अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्नुपनेछ।
ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश अखघ अमनवाया रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उम्मेर्दवार स्वयं ले आफ्नो प्रयोिनको लामग
स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुप
ा नेछ ।
ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गर्दाा, शौचालय िााँर्दा आउाँर्दा परीक्षा केन्द्रबाट बावहररर्दा एक आपसमा र्दुई ममटरको व्यखक्तगि
र्दुरी कायम गनुा पनेछ ।
घ) उत्तरपुखस्िकामा रहेको खाली स्थान काटी उत्तरपुखस्िका गन्द्िी गरी बुझाई हस्िाक्षर गरी बावहर िानु पनेछ ।
ङ) परीक्षामा खवटएका िनशखक्तले दर्दएको मनर्दे शनको पूर्ा पालना गनुप
ा नेछ ।
च) परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुाँर्दैन ।
छ) कोमभड-19 बाट सं क्रममि परीक्षाथीलाई ववशेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दर्दने व्यवस्था गररएको हुाँर्दा सं क्रममि
परीक्षाथीले मोबाइल नम्बर 9851294938 वा 9862047520 मा सम्पका गनुह
ा न
ु अनुरोध गररन्द्छ ।

..........................
(टं कप्रसार्द पन्द्थी)
शाखा अमधकृि
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