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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. १०/०७७-७८ , ममति २०७७/०८/०४ 

नेपाल प्रहरीको बि.नं. ०४( ०७६/७७) (खलुा तथा समावेशी) प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको श्री िाग्मती प्रदेश प्रहरी ताललम केन्द्र 
दधुौली लसन्द्धुलीिाट ललखखत परीक्षाको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रनतयोगगतात्मक ललखखत परीक्षा लोक सेवा आयोगको 
लमनत २०७७/०७/२७ को ननर्ाायानुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्िन्द्धी मापदण्ड पालना गने गराउने गरी देहाय 
िमोजिमको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायम गररएको व्यहोरा सम्िजन्द्धत सिकैो िानकारीको लागी यो 
सूचना प्रकालशत गररएको छ   

परीक्षा काययक्रम 

बिषय परीक्षा 
प्रर्ाली 

परीक्षा लमनत र समय 

सामान्द्य ज्ञान तथा िौद्धिक परीक्षर्(प्रथम पत्र) िस्तुगत २०७७/०८/१८ गते ददनको १.०० ििे ( ५० लमनेट)   

अंगे्रिी तथा नेपाली भाषा(द्धिनतय पत्र) बिषयगत २०७७/०८/१९ गते ददनको १.०० ििे ( २ घण्टा ३० लमनेट)   

पेशागत सिैाजन्द्तक ज्ञान(खण्ड क) (तनृतय पत्र) बिषयगत २०७७/०८/२० गते ददनको १.०० ििे ( २ घण्टा १५ लमनेट)   

पेशागत व्यवहाररक परीक्षर्(खण्ड ख) (तनृतय पत्र) बिषयगत २०७७/०८/२० गते ददनको ३.२५ ििे ( ४५ लमनेट)   
 

परीक्षा भवन 

उम्मेदवारहरुको दताा नम्िर/रोल नं. परीक्षाथी संख्या परीक्षा भवन 

६००१ देखी ६३६८ सम्म १०० श्री मकवानपुर िहुमुखी क्यामपस , हेटौडा  (क) केन्द्र 
६३६९ देखी माथी सि ै १२५ श्री मकवानपुर िहुमुखी क्यामपस , हेटौडा  (ख) केन्द्र 

   द्रष्टव्य:-१ 
क) परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्यालशत बिदा पना गएमा आयोगको पूिा सूचना द्धवना ननधााररत कायाक्रम अनसुारको 

परीक्षा स्थगगत हुनेछैन   
ख) परीक्षा भवनमा मोिाईल तथा बिधतुीय सामाग्री ननषेध गररएको छ   
ग) िस्तुगत िहुवकैजपपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पाईने छैन   
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ   
ङ) परीक्षाथीले अननवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललई परीक्षा भवनमा िानपुनेछ   
च) तोककएको परीक्षा केन्द्र िाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईने छैन   
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छ) िस्तुगत िहुउत्तर प्रश्नमा उत्तर लेख्दा अंगे्रिी ठूलो अक्षर ( Capital Letter ) मा A, B, C, D लेखखएको उतरलाई 
मात्र मान्द्यता ददईने छ   

ि) परीक्षाथीले परीक्षामा आंउदा नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र वा सरकारी कायाालयवाट िारी भएको फोटो सदहतको कुनै 
एक सक्कलै प्रमार्पत्र ललई उपजस्थत हुनुपनेछ   

झ) तनृतय पत्र खण्ड (क) पेशागत अलभवजृत्त परीक्षर् (दईु घण्टा १५ लमनेट) को परीक्षा समाजतत पश्चात उक्त खण्ड क 
को उत्तर पजुस्तका िझुाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहनु पनेछ   सोही िखतमा खण्ड ख को उत्तरपसु्तीका बितरर् 
हुनेछ, उक्त खण्डको नाम नामेसी द्धववरर् भना र उत्तरपजुस्तकाको िादहर रहेको ननदेशन अध्ययन गना १० लमनेटको 
समय रहनेछ   

  द्रष्टव्य:- २ सकं्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी मापदण्ड , २०७७ अनुसार 
परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ । 
क) परीक्षा शुरु हुनु भन्द्दा एक घण्टा ३० लमनेट अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपुग्नु पनेछ   
ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गनुा अनघ अननवाया रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ   साथै उम्मेदवार स्वयमले आफ्नो प्रयोिनको लागग 

स्याननटाईिर तथा खानेपानीको व्यवस्था गनुापनेछ   
ग) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाा शौचालय िााँदा आाँउदा परीक्षा केन्द्रिाट िाहीरीदा एकआपसमा दईु लमटरको दरुी कायम गनुापनेछ   
घ) उत्तरपुजस्तकामा रहेको खाली स्थान काटी उत्तरपजुस्तका गन्द्ती गरी िुझाई हस्ताक्षर गरर िाहीर िानपुनेछ   
ङ) परीक्षामा खदटएका िनशजक्तले ददएको ननदेशन पूर्ा पालान गनुा पनेछ   
च) कोलभड -१९ िाट सकं्रलमत परीक्षाथीहरुका लागी सम्िजन्द्धत परीक्षा केन्द्रमा बबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यिस्था गरीएको हुाँदा 

साँक्रलमत परीक्षाथीहरुले मोिाईल निंर ९८५५०१९३०२ , ९८४१३०७८५४ र ९८४५३०९८२८ मा सम्पका  गना हुन अनुरोध गरीन्द्छ 
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