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दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना 

सूचना नं. ५४ /०७८-७९, दमदत : २०७८।१२।२८ गते 

यस कायाालयबाट संचालन हुने नपेाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ४३ (०७८/७९), प्रहरी जिान (जनपद), पदको श्री सिुुर पदिम प्रिेश प्रहरी 

कायाालय, दिपायलबाट वलवित परीक्षाको लावि छनौट भएका उम्मेदिारहरुको प्रवतयोवितात्मक वलवित परीक्षा नपेाल सरकारले तोकेको स्िास््य सरुक्षा 

सम्बवधि मापदण्ड पालना िने िराउने िरी पिूा वनिााररत परीक्षा कायारम म बमोवजम वनम्न वमवत, समय र स्थानमा संचालन हुन े भएकोले सम्बवधित सबैको 

जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम: 

दव.न. दकदसम पि दलदित परीक्षा कायाक्रम र समय 

४३ (०७८/७९) िलुा तथा समािेशी प्रहरी जिान (जनपद) २०७९।०१।१० िते विहान ८:०० बजे (२ घण्टा) 

परीक्षा केन्द्रहरु:  

दस.नं. 
रोल नं. 

उम्मेिवार सखं्या परीक्षा केन्द्र 

िेदि सम्म 

१. ७४५०१ ७४७८५ १५० श्री कुमालीकोट मा.वि. (क), कुमालीकोट, डोटी  

२. ७४७८६ ७५०५८ १५० श्री कुमालीकोट मा.वि. (ि), कुमालीकोट, डोटी 

३. ७५०६१ ७५३१२ १५० श्री शहीद स्मतृी आ.मा.वि. (क), राजपरु, डोटी 

४. ७५३१४ ७५६०५ १५० श्री शहीद स्मतृी आ.मा.वि. (ि), राजपरु, डोटी 

५. ७५६१० ७७०८४ २०० श्री सजुङ्ि मा.वि. (क), राजपरु, डोटी 

६. ७७०८५ ७८४६६ २०० श्री सजुङ्ि मा.वि.(ि), राजपरु, डोटी 

७. ७८४६७ ७८६६८ ८० श्री वनजामती आिावशय विद्यालय, राजपरु, डोटी  

८. ७८६६९ ८०७३७ २२० श्री लोक सेिा आयोि, वदपायल, राजपरु, डोटी 

९. ८०७३८ ८१०४१ १५० श्री वशक्षा तालीम केधर, जोिीडाब्रे, वदपायल, डोटी 

१०. ८१०४३ ८१२५५ १०० श्री सरस्िती आिारभतु विद्यालय, वदपायल, घाडी 

११. ८१२६१ ८२४४० २०० श्री सेती प्राविविक वशक्षालय (क), वदपायल (मखु्य भिन), डोटी 

१२. ८२४४१ ८२७४५ १५० श्री सेती प्राविविक वशक्षालय (ि), वदपायल (मखु्य भिन), डोटी 

१३. ८२७४७ ८३६७८ १५० श्री सेती प्राविविक वशक्षालय (ि), वदपायल (राजमािा नजीक), डोटी 

१४. ८३६७९ ८४८२५ २०० श्री अमर ज्योवत ई.बो.स्कूल, वपपल्ला, वदपायल, डोटी 

१५. ८४८२८ ८५२२७ १५० श्री वदल्पेश्वर आ.वि. (क), वदपायल, डोटी (सेती पक्की पलु नवजक) 

१६. ८५२२९ ८५५७६ १५० श्री वदल्पेश्वर आ.वि. (ि), वदपायल, डोटी (सेती पक्की पलु नवजक) 
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१७. ८५५७९ ८६१८० २५० श्री वदल्पेश्वर मा.वि. (क), वदपायल, डोटी 

१८. ८६१८२ ८७४४९ २५० श्री वदल्पेश्वर मा.वि. (ि), वदपायल, डोटी 

१९. ८७४५२ ८७९०४ २०० श्री पवित्रा बोडीङ स्कुल, वसलिढी, डोटी 

२०. ८७९०६ ८८२६६ १५० श्री डोटी बहुमिुी क्याम्पस, वसलिढी, डोटी 

२१. ८८२७४ ८८७८९ २२० श्री पदम पवललक मवुिनारायण मा.वि. (क) वसलिढी, डोटी 

२२. ८८७९० ८९४१७ २१८ श्री पदम पवललक मवुिनारायण मा.वि. (ि) वसलिढी, डोटी 

 

रष्टव्य: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने वदन अप्रत्यावशत विदा पना िएमा पवन आयोिको पिूा सचूना विना वनिााररत कायारम म अनसुारको परीक्षा स्थवित हुन ेछैन । 

ि) प्रिेशपत्र विना परीक्षामा सवम्मवलत निराईन ेहुुँदा अवनिायारुपमा  प्रिेशपत्र साथमा वलई परीक्षा संचालन हुन ुभधदा १ घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा आइपगु्न ु

पनेछ । परीक्षा भिनबाट प्रिेशपत्र वितरण िररने छैन । 

ि) परीक्षा भिनमा झोला, मोिाइल, क्याल्कुलेटर, स्माटािाच तथा अधय विद्यतुीय सामाग्रीहरु लैजान वनषेि िररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ । िस्तिुत बहु िैकवल्पक प्रश्नको उत्तर वददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनछे । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा वदन आउुँदा नपेाली नािररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र 

अवनिाया रुपमा वलई उपवस्थत हुन ुपनेछ । 

च) सकं्रमणको दवशेष अवस्थामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवस्थापन) सम्बदन्द्ि सशंोदित मापिण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले तपदसलमा 

उल्लेदित दवषयहरुको पूणा रुपमा पालन गनुा पन । । 

 परीक्षा केधरमा प्रिेश िनुाअवघ उम्मदेिार स्ियंले कवम्तमा माक्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावि िानपेानीको अवनिाया व्यिस्था िनुा पनछे । 

 परीक्षाथीले परीक्षा केधरमा प्रिेश िदाा, वनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा वभडभाड निरीकन एकआपसमा २ (दईु) वमटरको दरूी कायम िनुापनछे । 

 परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े कुराकानी िन ेिनुा हुुँदनै । परीक्षामा िवटएका जनशविले वदएको वनदशेनको पणूा पालन िनुापनछे । 

 परीक्षाथीले लेख्न बाुँकी रहकेो उत्तरपवुस्तकाको िाली ठाउुँ स्ियंले काटी, दस्तित िरी, उत्तरपवुस्तका िधती िरी उत्तरपवुस्तका बझुाएको हस्ताक्षर 

िरेर मात्र पररक्षा हलबाट बावहर जान ुपनेछ । 

 कोवभड-१९ (COVID-19) संरम वमत उम्मेदिार परीक्षामा सवम्मवलत हुन ेभएमा सम्बवधित उम्मेदिारले यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ 

िा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  िरी िा इमले तथा वनिेदनको माध्यमबाट यस कायाालयलाई परीक्षा संचालन हुन ुभधदा अिाडी सो को  जानकारी 

अवनिाया रुपमा िराउन ुपनेछ ।         

                                                             

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

िणशे बहादरु कठायत        रमेश कुमार कटुिाल                                वबष्ण ुपौडेल 

    कम््यटुर अपरेटर             शािा अविकृत                                उपसवचि   
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