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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ५५/०७८-७९, मिमि २०७८/१०/२४ 

         नेपाल प्रहरीको िपमिल बिोमििको ववज्ञापन नं. र पदको गण्डकी प्रदेि  प्रहरी िामलि केन्द्र पोखरा कास्की  

िा संचालन भएको मिसृ्ति स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षािा उत्तीणण उमे्मदिारहरुको प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीक्षा नेपाल 

सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड र लोक सेिा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको ववशेष अवस्थामा 

परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोधन) को पालना गने गराउने गरी देहाय 

बिोमििको परीक्षा केन्द्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बखन्धि सबैको िानकारीको लामग 

यो सूचना प्रकािन गररएको छ । 

                                                                        परीक्षा काययक्रम                                                                   

मिज्ञापन नं. पद, सेिा/सिूह पत्र मिषय परीक्षा मिमि र सिय अिमि 

३४(०७८/७९) 
प्रहरी सहायक 

मनरीक्षक(िनपद) 

प्रथि       सािान्य ज्ञान िथा बौखिक परीक्षण 
      २०७८/११/०७ गिे 

 मदनको २ बिे 
५० मिनेट 

मििीय अंगे्रिी िथा नेपाली भाषा 
      २०७८/११/०८ गिे 

  मदनको २ बिे 
२.३०  घण्टा 

िृिीय 

पेिागि सैिाखिक ज्ञान 
       २०७८/११/०९ गिे 

   मदनको २ बिे 
२.१५ घण्टा 

पेिागि व्यिहाररक परीक्षण 
       २०७८/११/०९ गिे 

      मदनको ४.२५ बिे 
४५ मिनेट 

परीक्षा भवन 

द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामिि मबदा पनण गएिा पमन आयोगको पूिण सूचना मिना मनिाणररि कायणक्रि 

अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन । 

ख) परीक्षा भिनिा िोबाइल िथा मिद्युिीय सािाग्री मनषेि गररएको छ । 

मस.नं. 
रोल नं. उमे्मदिार 

संख्या 
परीक्षा भिन 

देखख सम्म 

१ १२००१ १२३५३ २२० श्री गुपे्तश्वर िहादेि बहुिुखी क्याम्पस, छोरेपाटन 

२ १२३५४ १२६२८ २०० श्री पोखरा ईखजिमनररयङ क्याम्पस, मिके (क) केन्द्र 

३ १२६२९ १२९१४ २०० श्री पोखरा ईखजिमनररयङ क्याम्पस, मिके (ख) केन्द्र 

४ १२९१५ १३२६० २२६ श्री लोक सेिा आयोग पोखरा कायाणलय, पोखरा (क) केन्द्र 

५ १३२६१ १३५६६ २०० श्री लोक सेिा आयोग पोखरा कायाणलय, पोखरा (ख) केन्द्र 
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ग) िसु्तगि बहुिैकखिक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गनण पाइने छैन । 

घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोग गनुणपनेछ । 

ङ) िसु्तगि बहुउत्तर प्रश्नको गलि उत्तरको २०%  अङ्क कट्टा हुनेछ । 

च) परीक्षाथीले अमनिायण रूपिा आफ्नो प्रिेिपत्र मलइण परीक्षा भिनिा िानुपनेछ । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षािा आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र  िा सरकारी कायाणलयबाट िारी भएको िोटो 

समहिको कुनै एक सक्कलै प्रिाणपत्र मलई उपखस्थि हुनुपनेछ । 

ि) िसु्तगि बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रिी ठूलो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई 

िात्र िान्यिा मदइने छ । 

झ) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रिा सहभागी गराइने छैन । 

द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, 

२०७७ अनुसार परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ    

क) परीक्षा िुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रिेि अमघ अमनिायण रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उमे्मदिार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग 

िाक्स, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यिस्था गनुणपनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गदाण, िौचालय िाँदा आउँदा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररदा मभडभाड नगरीकन एक आपसिा 

स्वास्थ्य सुरक्षा िापदण्ड पालना हुनेगरी भौमिक दुरी कायि गनुण पनेछ । 

घ) परीक्षािा खमटएका िनिखिले मदएको मनदेिनको पूणण पालना गनुणपनेछ । 

ङ) परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुने, कुराकानी गने गनुण हँुदैन । 

च) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षाथीलाई लोक सेिा आयोगकै भिनिा मििेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मदने 

व्यिस्था गररएको हँुदा संक्रमिि परीक्षाथीले िोबाइल नम्बर ९८४१९१८००५ िा ९८६२०४७५२० िा सम्पकण  

गनुणहुन अनुरोि गररजछ । 

 

तृतीय पत्रको पेशागत व्यावहाररक परीक्षण सम्बन्धी ववषयको परीक्षा देहाय बमोविम सञ्चालन हुनेछ । 

पेिागि  अमभिृमत्त परीक्षण (२ घण्टा १५ मिनेट) को परीक्षा सिाखप्त पश्चाि उि खण्ड क को उत्तर पुखस्तका बुझाई 

परीक्षाथीहरु यथास्थानिै रहनु पनेछ । सोही बखििा खण्ड ख को प्रश्नपत्र समहिको  उत्तरपुखस्तका मििरण हुनेछ 

र उि खण्डको नाि नािेसी मििरण भनण र सोही उत्तरपुखस्तकाको बामहर रहेको मनदेिन अध्ययन गनण १० 

मिनेटको सिय रहनेछ । 

 

 

 

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

(िीरेन्द्रबहादुर स्वाँर) 

उपसमचि 

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

(टंकप्रसाद पन्थी) 

िाखा अमिकृि 

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

(मिकास बसे्नि) 

नायब सुब्बा 


