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सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको नलनित परीक्षाको परीक्षा भवन 

कायम गररएको सचूना । 

सूचना नं. ५३/०७६-०७७, नमनत :२०७६/११/०१ 
 

सशस्त्र प्रहरी बल नपेालको नबज्ञापन नं. ०९(०७६/०७७) (िुला र समावेशी) अनसुार सशस्त्र प्रहरी सहायक 

ननरीक्षक पदको लानि दरखास्त स्वीकृत िराएका उम्मदेवारहरू मध्ये श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.७ बैद्यनाथ 

बानहनी मुख्यालय, अत्तररया, कैलालीबाट नलर्इएको नवस्ततृ स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उनिणइ भएका सम्पणूइ 

उम्मदेवारहरुको प्रनतयोनितात्मक नलनखत परीक्षा दहेायको नमनत, समय र परीक्षा भवनमा सचंालन हुन े भएकोले 

सम्बनधित सबैको जानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ ।  

परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. पत्र नवषय नमनत र समय अवधी 

१. प्रथम पत्र 
नेपाली २०७६/११/१५ िते नदनको २:०० वजे १ घण्टा ३० नमनेट 

अग्रेंजी २०७६/११/१५ िते नदनको ४:०० वजे १ घण्टा ३० नमनेट 

२. नितीय पत्र 
सामाधय ज्ञान २०७६/११/१६ िते नदनको २:०० वजे १ घण्टा १५ नमनेट 

आर्इ.क्य.ू २०७६/११/१६ िते नदनको ४:०० वजे ४५ नमनेट 

३. ततृीय पत्र 
संनविान २०७६/११/१७ िते नवहान ११:०० वजे १ घण्टा ३० नमनेट 

सेवा सम्वधिी २०७६/११/१७ िते नदनको १:०० वजे १ घण्टा ३० नमनेट 

 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
दताय नम्बर परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा भवन 

देनि सम्म 

१. ४०००२ ४०३५८ २०० श्री कंचन नवद्या मनधदर “क”  केधर (नशव मनधदर नहर छेउ), महधेरनिर । 

२. ४०३५९ ४०६५१ १७० श्री कंचन नवद्या मनधदर “ख” केधर (नशव मनधदर नहर छेउ), महधेरनिर । 

द्रष्टव्यः 
 प्रवेश पत्र नबना परीक्षाथीलाई परीक्षामा सनम्मनलत िरार्न ेछैन । उम्मदेवारहरूले सक्कल नपेाली ना.प्र.प. पनन साथमा ल्याउन ुपनेछ । 

 परीक्षा कोठा पिा लिाउन ेप्रयोजनाथइ उम्मेदवारहरुले एक घण्टा अिावै परीक्षा भवनमा पनुिसक्न ुपनेछ । 

 उम्मेदवारले उिरपनुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोि िनुइपनछे । 

 परीक्षा हलमा झोला, मोवार्इल फोन तथा अधय र्लेक्रोननक नडभार्स लैजान ननषेि िररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने नदन कुनै सावइजननक नवदा पनइिए पनन लोक सेवा आयोिको पवूइ सचूना नवना परीक्षा कायइक्रम स्थनित हुने छैन । 

 

 

 

 

 

………………… 

(ननरन्जन शे्रष्ठ) 

उप सनचव 

………………… 

(िगेन्र प्रसाद भट्ट) 

शािा अनधकृत 

………………… 

(पुस्कर राज उपाध्याय) 

स.क.अ. 
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