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व्यावसायिक र यसर्जनशील प्रशासनः यवकास, समृद्धि र सुशासन 

पार्दी, पोखरा 

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ६४/०७८-७९  मममि २०७८/१२/२७ 

नेपाल प्रहरीको यव.नं. ४३(०७८-७९) (खुला िथा समावेशी) रार्पत्र अनयित चतुर्ज, प्रहरी र्वान(र्नपद) पदको 

गण्डकी प्रदेश प्रहरी तायलम केन्द्र, पोखराबाट यवसृ्तत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणज भएका उमे्मदवारहरुको 

प्रयतिोयगतात्मक यलद्धखत परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आिोगबाट 

स्वीकृि संक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड  ,२०७७ पालना 

गने गराउने गरी देहाि बमोयर्मको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कािम गररएको व्यहोरा सम्बद्धन्धत 

सबैको र्ानकारीको लायग िो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षा काययक्रम 

परीक्षा भवन 

क्र.स. उमे्मदवारहरुको रोल नम्बर संख्या परीक्षा भवन 

1.  रोल नं.३०००२ देद्धख ३०४३० सम्म २०० श्री र्नयप्रि मा.यव., यसमलचौर (क) केन्द्र 

2.  रोल नं.३०४३१ देद्धख ३०७७६ सम्म २०० श्री र्नयप्रि मा.यव., यसमलचौर (ख) केन्द्र 

3.  रोल नं.३०७७७ देद्धख ३१८३६ सम्म २०० श्री र्नयप्रि मा.यव., यसमलचौर (ग) केन्द्र 

4.  रोल नं.३१८३७ देद्धख ३२६२८ सम्म २०० श्री र्नयप्रि बहुमुखी क्याम्पस, एिरपोटज (क) केन्द्र 

5.  रोल नं.३२६३० देद्धख ३३७७९ सम्म २०० श्री र्नयप्रि बहुमुखी क्याम्पस, एिरपोटज (ख) केन्द्र 

6.  रोल नं.३३७८५ देद्धख ३४९६३ सम्म २०० श्री र्नयप्रि बहुमुखी क्याम्पस, एिरपोटज (ग) केन्द्र 

7.  
रोल नं. ३४९६८ देद्धख मायर्का समू्पणज 

उमे्मदवारहरु 
३०७ 

श्री लोक सेवा आिोग पोखरा कािाजलि, पोखराको 

परीक्षा भवन 

द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने यदन अप्रत्ययशत यबदा पनज गएमा पयन आिोगको पूवज सूचना यबना यनर्ाजररत कािजक्रम 

अनुसारको परीक्षा स्र्यगत हुने छैन । 

ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल फोन िथा अन्य इलेक्ट्रि क मिभाइस लैजान मनषेध गररएको छ । 

ग) वसु्तगत बहुबैकद्धिक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रिोग गनज पाइने छैन । 

घ) वसु्तगत बहुवैकद्धिक प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रर्ी ठूलो अक्षरम (Capital Letter) मा A, B, C, D लेद्धखएको 

उत्तरलाई मात्र मान्यता यदइने छ ।  

ङ) परीक्षामा कालो मसी भएको िटपेन/कलम मात्र प्रिोग गनुजपनेछ । 

च) परीक्षार्ीले अयनवािज रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र यलई परीक्षा भवनमा र्ानु पनेछ । 

छ) परीक्षार्ीले परीक्षामा आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कािाजलिबाट र्ारी भएको फोटो 

सयहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र यलई उपद्धस्र्त हुनुपनेछ ।  

ज) तोयकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन । 

क्र.स. यवज्ञापन नं. सेवा/समूह पद परीक्षा यमयत र समि परीक्षा प्रणाली अवयर् 

१. ४३(०७८-७९)  नेपाल प्रहरी प्रहरी र्वान(र्नपद) 
२०७९/०१/१० गते 

यबहान ८.०० बरे् 

यवषिगत र 

वसु्तगत 
२ घण्टा 
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द्रष्टव्यः- २ संक्रमणको मवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, 

२०७७ अनुसार परीक्षाथीले देहायका मवषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ । 

क) परीक्षा शुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश अयघ अयनवािज रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ।सारै् उमे्मदवार स्विंले आफ्नो प्रिोर्नको लायग 

मास्क, स्यायनटाइर्र तर्ा खानेपानीको व्यवस्र्ा गनुजपनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाज, शौचालि र्ादाँ आउँदा परीक्षा केन्द्रबाट बायहररदा यभडभाड नगरीकन एक आपसमा 

स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनेगरी भौयतक दुरी कािम गनुजपनेछ । 

घ) परीक्षामा खयटएका र्नशद्धिले यदएको यनदेशनको पूणज पालन गनुजपनेछ । 

ङ) परीक्षार्ीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुज हँुदैन । 

च) कोयभड-१९ बाट संक्रयमत परीक्षार्ीलाई लोक सेवा आिोगकै भवनमा यवशेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा यदने 

व्यवस्र्ा गररएको हँुदा संक्रयमत परीक्षार्ीले मोबाइल नम्बर ९८५६०८५१४५ र ९८६२०४७५२० मा सम्पकज  

गनुजहुन अनुरोर् छ । 

 

 

 

 

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

यवकास बसे्नत 

नािब  सुब्बा 

 

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

वीरेन्द्रबहादुर स्वाँर 

उपसयचव 

 

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

टंकप्रसाद पन्थी 

शाखा अयर्कृत 
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