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प्रहरी जवान (जनपद) पदको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. 21/०७७-७८ , मममि २०७७/11/09 
 

नेपाल प्रहरीको वव.नं ०1( ०७7/७8) (खलुा िथा समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लामग बागमिी प्रदेश प्रहरी 
िामलम केन्द्र दधुौली, मसन्द्धलुी बाट ववस्ििृ स्वास््य परीक्षण परीक्षामा छनौट भएका सम्पूणण उम्मेदवारहरुको प्रमियोमगिात्मक 
मलखखि परीक्षा लोक सेवा आयोगको पूवण प्रकाखशि कायणक्रम अनसुार नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड 
पालना गने गराउने गरी देहाय बमोखजमको मममि, समय र स्थानमा मलखखि परीक्षा सञ्चालन हनेु भएकोले सम्बखन्द्धि सबैको 
जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाखशि गररएको छ 

 

परीक्षा कायाक्रम 

ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा मममि र समय समय अवमध 
नपेाली रचना , अंग्रजेी, गखणि , सामान्द्य 
ज्ञान, प्रहरी सेवा र बौविक पररक्षा 

बस्िगुि / 
ववषयगि 

2077 फागनु 22 गिे 

ददनको 11:00 बजे 
2 घण्टा 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको दिाण नं. / रोल नं. परीक्षाथी संख्या परीक्षा भवन 

1 19404 देखी 19720 सम्म 125 श्री ज्ञानोदय बालबावटका एकेडेमी, हेटौंडा 
2 19725 देखी 20054 सम्म 140 श्री बालजागमृि ईङ्गमलस. मा. वव. हेटौंडा ( केन्द्र – क ) 
3 20057 देखी 20382 सम्म 140 श्री बालजागमृि ईङ्गमलस. मा. वव. हेटौंडा ( केन्द्र – ख ) 
4 20384 देखी 20787 सम्म 150 श्री ररलायन्द्स ईङ्गमलस. बोमडङ्ग स्कूल, मनकामना चौक, हेटौंडा  
5 20788 देखी 21164 सम्म 100 श्री खज.एस. मनकेिन, भैरव रोड, हेटौंडा ( केन्द्र – क ) 
6 21174 देखी 21419 सम्म 100 श्री खज.एस. मनकेिन, भैरव रोड, हेटौंडा ( केन्द्र – ख) 
7 21423 देखी 21847 सम्म 150 श्री मसिाथण मा.वव., नगरपामलका रोड, हेटौंडा  

8 21849 देखी 22201 सम्म 120 श्री ज्ञानदा मा.वव. भटुनदेवी मागण, हेटौंडा 
9 22202 देखी 22747 सम्म 150 श्री मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस हेटौडा ( केन्द्र – क ) 
10 22749 देखी 77423 सम्म 140 श्री मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस हेटौडा ( केन्द्र – ख ) 
11 77552 देखी 78233 सम्म 131 श्री मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस हेटौडा ( केन्द्र – ग ) 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याखशि मबदा पनण गएमा आयोगको पूबण सूचना ववना मनधाणररि कायणक्रम अनसुारको परीक्षा स्थमगि 
हनुेछैन । 

ख) परीक्षा भवनमा मोबाईल िथा मबधिुीय सामाग्री मनषधे गररएको छ । 

ग) बस्िगुि बहवैुकखपपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गनण पाईने छैन । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुणपनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले अमनवायण रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र मलई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

च) िोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईन ेछैन । 
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छ) बस्तुगत बहुउत्तर प्रश्नमा उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठूलो अक्षर ( Capital Letter ) मा A, B, C, D लेखिएको उतरलाई 
मात्र मान्यता ददईने छ । 

ज) परीक्षाथीले परीक्षामा आंउदा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाणलयवाट जारी भएको फोटो सवहिको कुनै एक 
सक्कलै प्रमाणपत्र मलई उपखस्थि हनुपुनेछ । 

रष्टव्य:- २ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन)सम्बन्द्धी मापदण्ड , २०७७ अनसुार परीक्षाथीले 
देहायका ववषयहरुको पूणण पालना गनुणपनेछ । 

क) परीक्षा शरुु हनु ुभन्द्दा १ घण्टा ३० ममनेट अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गनुण अखघ अमनवायण रुपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदवार स्वयमले आफ्नो प्रयोजनको लामग 
स्यामनटाईजर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुणपनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाण शौचालय जााँदा आाँउदा परीक्षा केन्द्रबाट बावहरी ीँदा एकआपसमा दईु ममटरको दरुी कायम गनुणपनेछ । 

घ) उत्तरपखुस्िकामा रहेको खाली स्थान काटी उत्तरपखुस्िका गन्द्िी गरी बझुाई हस्िाक्षर गरर बाहीर जानपुनेछ । 

ङ) परीक्षामा खवटएका जनशखिले ददएको मनदेशन पूणण पालान गनुण पनेछ । 

च) कोमभड-१९ बाट संक्रममि परीक्षाथीहरुका लागी सम्बखन्द्धि परीक्षा केन्द्रमा मबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीएको हुाँदा 
साँक्रममि परीक्षाथीहरुले मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२, ९८४१३०७८५४ र 9845081677 मा सम्पकण  गनण हनु 
अनरुोध गरीन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 

िेज प्रसाद दाहाल 

उप-सन्िब 
बद्रीनाथ सापकोटा 

शाखा अन्िकृि 
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