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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सचूना नं. ३२/०७७-७८, मिमि २०७७/११/०९ 

नेपाल प्रहरीको मव.नं. ०१(०७७/७८) (खुला तथा समावेशी), प्रहरी जवान (जनपर्द) पर्दको गण्डकी प्रर्दशे 

प्रहरी िामलि केन्द्र पोखराबाट मलमखि परीक्षाको लामग छनौट भएका उम्िेर्दवारहरुको प्रमियोमगिात्िक 

मलमखि परीक्षा लोक सवेा आयोगको मिमि २०७७/१०/१९ को मनर्ायानसुार नेपाल सरकारले िोकेको 

स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी िापर्दण्ड पालना गने गराउने गरी र्दहेाय बिोमजिको परीक्षा केन्द्रिा सञ्चालन हनेु 

गरी परीक्षा केन्द्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बमन्द्धि सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको 

छ ।  

परीक्षा कायाक्रि 

क्र.स. मवषय परीक्षा प्रर्ाली परीक्षा मिमि र सिय परीक्षा अवमध 

 

१. 

 

 

 

 

 

 

नेपाली रचना 

 

 

मवषयगि 

           २०७७/११/२२ गिे मवहान ११ बजे २ घण्टा 

अगं्रेजी 

गमर्ि 

सािान्द्यज्ञान, प्रहरी सेवा र 

बौमिक परीक्षा 
वस्िगुि 

 

परीक्षा भवन 

क्र.स. उम्िरे्दवारहरुको र्दिाा नम्बर परीक्षार्थी 

संख्या 
परीक्षा भवन 

र्दमेख सम्ि 

१ २३१०४ २३३०९ १२० जना श्री बाराही िामव, िालेपाटन (क) केन्द्र 

२ २३३१० २३५५० १३० जना श्री बाराही िामव, िालेपाटन (ख) केन्द्र 

 ३ २३५५१ २३९३५ १५० जना श्री पोखरा ईमन्द्जमनररयङ क्याम्पस, मफके (क) केन्द्र, ई. बिबडिङ 

४ २३९४१ २४२४४ १५० जना श्री पोखरा ईमन्द्जमनररयङ क्याम्पस, मफके (ख) केन्द्र, ई. बिबडिङ 

५ २४२४७ २४५८१ १५० जना श्री िालबाराही िा.मव., बैर्दाि (क) केन्द्र 

६ २४५८९ २४८५४ १३० जना श्री िालबाराही िा.मव., बैर्दाि (ख) केन्द्र 
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द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मर्दन अप्रत्यामशि मबर्दा पना गएिा पमन आयोगको पवूा सचूना मवना मनधााररि कायाक्रि अनसुारको परीक्षा 

स्र्थमगि हुनेछैन । 

ख) परीक्षा भवनिा िोबाइल िर्था मवद्यिुीय सािाग्री मनषधे गररएको छ । 

ग) वस्िगुि बहुवकैमपपक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाइने छैन । 

घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

ङ) वस्िगुि बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अगं्रेजी ठूलो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D लेमखएको उत्तरलाई िात्र 

िान्द्यिा मर्दइने छ । 

च) परीक्षार्थीले अमनवाया रूपिा आफ्नो प्रवशेपत्र मलइा परीक्षा भवनिा जानपुनेछ । 

छ) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहके अन्द्य परीक्षा केन्द्रिा सहभागी गराइने छैन । 

ज) परीक्षार्थीले परीक्षािा आउँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रिार्पत्र  वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै एक 

सक्कलै प्रिार्पत्र मलई उपमस्र्थि हुनपुनेछ । 

 

७ २४८६० २५२१३ १५० जना श्री छोरेपाटन िा.मव., छोरेपाटन (क) केन्द्र 

८ २५२१५ २५५५१ १५० जना श्री छोरेपाटन िा.मव., छोरेपाटन (ख) केन्द्र 

९ २५५५२ २५८८७ १५० जना श्री श्रीकृष्र् िा.मव., िास्वार 

१० २५८९१ २६१६० १४० जना श्री गपेु्तश्वर िहार्दवे बहुिखुी क्याम्पस, छोरेपाटन 

११ २६१६२ २६५४७ १४० जना श्री जनमप्रय िा.मव, मसिलचौर (क) केन्द्र 

१२ २६५४८ २६८३८ १४० जना श्री जनमप्रय िा.मव., मसिलचौर (ख) केन्द्र 

१३ २६८४१ २७१३६ १४० जना श्री जनमप्रय िा.मव, मसिलचौर (ग) केन्द्र 

१४ २७१३९ २७४३१ १५० जना श्री जनमप्रय बहुिखुी क्याम्पस, एयरपोटा (क) केन्द्र 

१५ २७४३४ २७७८१ १५० जना श्री जनमप्रय बहुिखुी क्याम्पस, एयरपोटा (ख) केन्द्र 

१६ २७७८३ ७३१४० १५० जना श्री जनमप्रय बहुिखुी क्याम्पस, एयरपोटा (ग) केन्द्र 

१७ ७३१४२ ७८८०९ १५० जना श्री जनमप्रय बहुिखुी क्याम्पस, एयरपोटा (घ) केन्द्र 

१८ ७८८१२ ७९१७६ १५० जना श्री पार्दी िा.मव., िसु्िाङचोक  

१९ ७९१७९ ७९५१५ १२५ जना श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन (क) केन्द्र 

२० 
७९५१८ िामर्थ सबै  

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय, पोखराको परीक्षा भवन (ख) 

केन्द्र 
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द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको बवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्िन्धी मापदण्ि, २०७७ 

अनुसार परीक्षाथीले देहायका बवषयहरुको पूणण पालना गनुणपनेछ    

क) परीक्षा शरुु हुन ुभन्द्र्दा कम्िीिा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपगु्नपुनेछ। 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवशे अमघ अमनवाया रुपिा िास्क लगाउन ुपनेछ । सार्थै उम्िरे्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोजनको लामग स्यामनटाइजर 

िर्था खानेपानीको व्यवस्र्था गनुापनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रवशे गर्दाा, शौचालय जाँर्दा आउँर्दा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररर्दा एक आपसिा र्दईु मिटरको व्यमिगि र्दरुी कायि 

गनुा पनेछ । 

घ) परीक्षािा खमटएका जनशमिले मर्दएको मनर्दशेनको परू्ा पालना गनुापनेछ । 

ङ) परीक्षार्थीहरु सिहूिा भलेा हुने, कुराकानी गने गनुा हुरँ्दनै । 

च) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षार्थीलाई लोक  सेवा आयोगकै भवनिा मवशेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मर्दने व्यवस्र्था गररएको 

हुरँ्दा संक्रमिि परीक्षार्थीले िोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ वा ९८५६०४५८७६ िा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध गररन्द्छ  । 

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

(वीरेन्द्रबहार्दरु  स्वाँर) 

उपसमचव 

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

(टंकप्रसार्द पन्द्र्थी) 

शाखा अमधकृि 


