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     परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ५६/०७८-७९, मिमि २०७८/१०/२६ 

 

नेपाल प्रहरीको पूर्वप्रकामिि मर्ज्ञापन अनुसार प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक) पदको गण्डकी प्रदेि प्रहरी िामलि केन्द्र पोखराबाट मर्सृ्ति स्वास्थ्य प पकरषण प परीषण ािा ्तीपव 

भएका ्मे्मदर्ारहरुको लोक सेर्ा आयोग पोखरा कायावलयबाट सञ्चालन हुने प्रमियोमगिात्मक मलखखि परीषण ा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य प सुरषण ा सम्बन्धी 

िापदण्ड  र आयोगबाट स्वीकृि संक्रिपको मर्िेष अर्स्थािा परीषण ा (सञ्चालन िथा व्यर्स्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ पालना गने गरा्ने गरी देहाय बिोमजिको 

परीषण ा केन्द्रिा सञ्चालन हुने गरी परीषण ा केन्द्र कायि गकरएको व्यहोरा सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकािन गकरएको छ ।  

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काययक्रम 

क्र.स. मर्ज्ञापन नं. मकमसि 
पद, सेर्ा, 

सिूह/्पसिूह/िह 

परीषण ा मिमि र सिय 
रोल नम्बर 

परीषण ाथी 

संख्या 
परीषण ा केन्द्र 

प्रथि पत्र मििीय पत्र 

१. ३९(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

केन्द्रीय प्रहरी मर्मि मर्ज्ञान 

प्रयोगिाला,  मर्मि मर्ज्ञान 

 

२०७८/११/११ गिे मर्हान 

८.०० बजे (२ घण्टा) 

 

 

- ३०१८९ देखख     

३५९१३ सम्म 
६ जना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा  

कायायलय, पोखराको परीक्षा भवन 

२. ३७(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

सर्ारी िहािाखा, 

इमिमनयकरङ 
२०७८/११/११ गिे मदनको 

२.०० बजे (२ घण्टा) 

(संयुक्त पत्र) 

 

 

- ३००४३ देखख     

३६३२३ सम्म 
२६ जना 

 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा भवन 

३. ३८(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

केनाईन िहािाखा, केनाईन 

(डग हेण्डलर) 

 

- ३०००४ देखख     

३६२६१ सम्म 
२९ जना 

 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 
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४. ३५(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

सूचना प्रमर्मि मनदेिनालय, 

ईमिमनयकरङ 

२०७८/११/१२ गिे मर्हान 

८.०० बजे (२ घण्टा) 

 

 

- ३००१६ देखख     

३६२८४ सम्म 
१३ जना 

 

श्री लोक  सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

५. ३६(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

भौमिक पूर्ाविार 

मनदेिनालय, इमिमनयकरङ 

२०७८/११/१२ गिे मदनको 

२.०० बजे (१ घण्टा ३० 

मिनेट) 

 

२०७८/११/१२ गिे 

मदनको ४.०० बजे 

(३० मिनेट) 

 

३००२६ देखख     

३३४७५ सम्म 
७ जना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

६. ४०(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

नेपाल प्रहरी संगीि मर्द्यालय, 

संगीि 

२०७८/११/१३ गिे मदनको 

२.०० बजे (२ घण्टा) 

 

 

- ३०००१ देखख     

३६३१९ सम्म 
८५ जना 

 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

७. ४१(०७८/७९) 
खुला िथा  

सिरे्िी 

प्रहरी जर्ान(प्रामर्मिक), 

संचार मनदेिनालय, 

इमिमनयकरङ 

२०७८/११/१४ गिे मदनको 

२.०० बजे (२ घण्टा) 

 

 

- ३०००५ देखख     

३६३२४ सम्म 
२१० जना 

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा 

कायायलय, पोखराको परीक्षा 

भवन 

 

द्रष्टव्यः-१ 

क) परीषण ा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामिि मबदा पनव गएिा पमन आयोगको पूर्व सूचना मर्ना मनिावकरि कायवक्रि अनुसारको परीषण ा स्थमगि हुनेछैन । 

ख) परीषण ा भर्निा झोला, िोबाइल फोन िथा अन्य मर्द्युिीय सािाग्री लैजान मनषेि गकरएको छ । 

ग) र्सु्तगि बहुरै्कखिक प्रश्निा क्यालकुलेटर प्रयोग गनव पाइने छैन । 

घ) परीषण ािा कालो िसी भएको डटपेन/कलि िात्र प्रयोग गनुवपनेछ । 

ङ) र्सु्तगि र्हु्तर प्रश्नको गलि ्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ  । 

च) र्सु्तगि बहु्तर (Multiple Choice) प्रश्नको ्तर लेख्दा अंगे्रजी ठूलो अषण र (Capital Letter) िा  A, B, C, D लेखखएको ्तरलाई िान्यिा मदइने छ । 

छ) परीषण ाथीले अमनर्ायव रूपिा आफ्नो प्ररे्िपत्र मलइव परीषण ा भर्निा जानुपनेछ । 
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ज) िोमकएको परीषण ा केन्द्र बाहेक अन्य परीषण ा केन्द्रिा सहभागी गराइने छैन । 

झ) परीषण ाथीले परीषण ािा आ्ँदा नेपाली नागकरकिाको प्रिापपत्र  र्ा सरकारी कायावलयबाट जारी भएको फोटो सहितको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र मलई 

्पखस्थि हुनुपनेछ । 

 

द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको हवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार परीक्षाथीले देिायका 

हवषयिरुको पूणय पालना गनुयपनेछ    

क) परीषण ा िुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगारै् परीषण ा केन्द्रिा आइपुगु्नपनेछ । 

ख) परीषण ा केन्द्र प्ररे्ि अमघ अमनर्ायव रुपिा िास्क लगा्नु पनेछ । साथै ्मे्मदर्ार स्वयंले आफ्नो प्रयोजनको लामग िाक्स, स्यामनटाइजर िथा खानेपानीको 

व्यर्स्था गनुवपनेछ । 

ग) परीषण ा केन्द्र प्ररे्ि गदाव, िौचालय जाँदा आ्ँदा परीषण ा केन्द्रबाट बामहकरदा मभडभाड नगरीकन एक आपसिा स्वास्थ्य प सुरषण ा िापदण्ड पालना हुनेगरी भौमिक 

दुरी कायि गनुव पनेछ । 

घ) परीषण ािा खमटएका जनिखक्तले मदएको मनदेिनको पूपव पालना गनुवपनेछ । 

ङ) परीषण ाथीहरु सिूहिा भेला हुने, कुराकानी गने गनुव हँुदैन । 

च) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीषण ाथीलाई लोक सेर्ा आयोगकै भर्निा मर्िेष परीषण ा केन्द्रबाट परीषण ा मदने व्यर्स्था गकरएको हँुदा संक्रमिि परीषण ाथीले िोबाइल 

नम्बर ९८४१९१८००५ र्ा ९८६२०४७५२० िा सम्पकव  गनुवहुन अनुरोि गकरन्छ ।                                                               

   

              

            

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

  (र्ीरेन्द्रबहादुर स्वाँर) 

      ्पसमचर् 

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

    (टंकप्रसाद पन्थी) 

     िाखा अमिकृि 

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

    (मर्कास बसे्नि) 

      नायब सुब्बा 


