
 
 

    

सूचना !    सूचना !!    सूचना !!! 

  

 

नेपाल प्रहरीमा प्राविविक समहू अन्तर्गत विवि विज्ञान र स्िास््य 

उपसमहू तर्ग  प्राविविक प्रहरी वनरीक्षक (बायोलोजी, भौविक, मेविकल 

ल्याब टेक्नोलोवजष् ट र िेन्टल अविकृि) पदको विस्ततृ स्िास््य परीक्षणमा 

उत्तीणग भएका उम्मेदिारहरूको कोवभड-१९ संक्रमणको कारण स्थवर्त रहकेो 

वलविि परीक्षा लोक सेिा आयोगद्वारा वनम्न िावलका बमोवजम 

सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बवन्ित सम्पूणग उम्मेदिारहरूको जानकारीको लावर् यो 

सूचना प्रकाशन र्ररएको छ । 

वनम्न:- 



निकायः  विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०५/२५

प्रथि पत्र
वितीय पत्र (प्रहरी सेिा 

सम्बन्धी )
- देखि सम्म

१ २८ (०७८/७९) खुला

प्रा.प्र.नि. (बायोलोजी), प्रानिनिक, निनि 

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगशाला तर्फ )

- ६५ २ ७७९

२ २९ (०७८/७९) खुला

प्रा.प्र.नि. (भौनतक), प्रानिनिक, निनि 

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगशाला तर्फ )

- ४० १ ७३५

वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत सिय

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

२०७८ र्ागुि २ गते नििको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ र्ागुि १ गते नििको 

२:०० बजे

कोविड-१९ संक्रिणका कारण स्थवित रहेको नेपाि प्रहरीको पूिफ प्रकानशत निज्ञापि अिुसार प्राविविक तर्फ को प्रा.प्र.नि. तर्फ का (बायोिोजी, िौवतक, िेवडकि ल्याब टेक्नोिोवजष्ट र डेन्टि अविकृत) पिको खुला तथा 

समािेशी तर्फ को नलखखत परीक्षा कायफक्रम िेहाय बमोनजम हुिे गरी नििाफरण भएको हुुँिा सम्बखित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानशत गररएको छ । कोनभड-१९ संक्रमण भएका उमे्मििारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्र रहिे 

हुुँिा परीक्षा शुरु हुिु भन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाल प्रहरीमा अनििायफ रुपमा जािकारी नििु पिेछ ।

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

क्र.सं. वबज्ञापन नं.

िोक सेिा आयोि

सुरक्षा वनकाय तथा संिवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

नेपाि प्रहरीको प्राविविक तर्फ को िुिा तथा सिािेिी तर्फ को प्रा.प्र.वन. तर्फ को विविन्न पदको विखित परीक्षा काकफ य्रि वनिाफरण िररएको सूचना

नेपाि प्रहरी २०७८/१०/२१वि.प. कायफक्रि प्रकावित विवत :
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प्रथि पत्र वितीय पत्र
तृतीय पत्र (प्रहरी सेिा 

सम्बन्धी )
देखि सम्म

३ ०९ (०७८/७९) खुला तथा मिेसी

प्रा.प्र.नि. (मेनडकल ल्याब टेक्नोलोनजष्ट), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

७७ २ ७६०

४ ०७ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेशी

प्रा.प्र.नि. (डेन्टल अनिकृत), प्रानिनिक, 

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )
२८६ १ ९७७

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिुफअनघ उमे्मििारले  अवनिायफ रुपिा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको समय भन्दा १ घण्टा अिािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिाफ, बानहर निस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गिुफ पिाफ नभडभाड िगररकि २ (दुई) विटरको दूरी कायि िरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुिे, कुराकािी गिे गिुफ हुुँिैि । 

५.   परीक्षामा खनटएका जिशखक्तले निएको नििेशिको पूणफ पालिा गिुफ पिेछ ।

राजु सत्याि नारायण प्रसाद ज्ञिािी

िािा अविकृत उपसवचि

कोविड - १९ संक्रिणको सियिा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषयहरु

२०७८ र्ागुि ३ गते नििको 

२:०० बजे

२०७८ र्ागुि ४ गते नििको 

२:०० बजे

२०७८ र्ागुि ५ गते 

नििको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

१. उमे्मििारले उत्तरपुखिकामा कािो िसी िएको डटपेन/किि मात्र प्रयोग गिुफपिेछ ।

२. प्रिेश पत्र नििा कुिै पनि उमे्मििारिालाई परीक्षामा सखम्मनलत िगराइिे हुुँिा प्रिेिपत्र अवनिायफ रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुिन्दा कम्तीिा १ घण्टा अिािै परीक्षा भििमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा भििमा िोबाइि र्ोन वनषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हुिे निि अप्रत्यानशत नििा पिफ गएमा पनि आयोिको पूिफ सूचना विना वनिाफररत परीक्षा कायफक्रि स्थनगत हुिे छैि ।

५. ििुगत िहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुिेछ ।

६. ििुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता निइिे छ ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

७. परीक्षामा सम्बखित निकायबाट जारी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्िो नािररकता िा नेपाि सरकारबाट जारी िएको र्ोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनििायफ रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

८. िेपाल सरकारबाट जारी भएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी निणफयहरु तथा आयोगबाट जारी हुिे संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (संिोिन सवहत) को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि हुिेछ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेमा िेपाल प्रहरीको िेभ साइटमा गई निि्युतीय माध्यमबाट कोनभड सम्बिी स्वयम् घोषणा र्ाराम अनििायफ रुपमा भिुफपिेछ । 

१०. कोनभड - १९ संक्रनमत उमे्मििारहरुको लानग निशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे भएकोले त्यिा उमे्मििारहरुले आरू् संक्रनमत भएको जािकारी िेपाल प्रहरीमा अनग्रम रुपमा गराउिु पिेछ ।

क्र.सं. वबज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत सिय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.
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