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सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल,जवान पदको लललित परीक्षाको परीक्षा के न्द्र तोलकएको सूचना ।
सचू ना नं. १०/०७७-७८, मिमि २०७७/०९/०८
यस कायाालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिज्ञापन नं. १/०७७-७८ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको िल
ु ा तथा समावेशी िर्ा को
पिू ा मनर्ााररि परीक्षा कायाक्रि अनसु ार श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल न.ं १ गण हे.क्िा. श्रीअन्िु ओमपर्ारा, इलाि भनाा के न्रबाट शारीररक िन्दरुु स्िी
र प्रारमभभक स्िास््य परीक्षण सिेिबाट मलमिि परीक्षाको लामग छनौट भएका उभिेदिारहरुको मलमिि परीक्षा देहाय बिोमिि सञ्चालन गने
गरी परीक्षा के न्र िोमकएको हुदुँ ा सभबमन्र्ि सबैको िानकारीको लामग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।

लललित परीक्षा कायाक्रम
लव.नं.

पद

परीक्षा लमलत र
समय

अवलि

उम्मेदवारको दताा
नं./रोल नं.
13001 दे खि
13317 सम्म
13318 दे खि
15201 सम्म

१/०७७-७८

सशस्त्र प्रहरी
ििान

२०७७ पौस १८
३ घण्टा
गिे मदनको ११:००

15204 दे खि

15603 सम्म
15604 दे खि
15826 सम्म
15828 दे खि
79621 सम्म

परीक्षाथी
सख्ं या

परीक्षा के न्द्र

श्री िहेन्र रत्न बहुिि
ु ी
क्याभपस, इलाि के न्र "क"
श्री िहेन्र रत्न बहुिि
ु ी
१०० िना
क्याभपस, इलाि के न्र "ि"
श्री िहेन्र रत्न बहुिि
ु ी
१०० िना
क्याभपस, इलाि के न्र "ग"
श्री आदशा िा.मि., इलाि
८८ िना
के न्र "क"
श्री आदशा िा.मि., इलाि
८९ िना
के न्र "ि"
९० िना

रष्टव्यः
 प्रिेश पत्र मबना उभिेदिारहरुलाई परीक्षािा सिािेश नगराइने हुदुँ ा प्रिेश पत्र समहि परीक्षा सञ्चालन हुनभु न्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा
के न्रिा आइपग्ु नु पनेछ ।
 परीक्षािा उभिेदिारहरुले कालो िसी अमनिाया रुपिा प्रयोग गनपाु नेछ ।
 परीक्षा भिनिा क्यालकुलेटर, झोला र अन्य ईलेक्रोमनक मिभाइस मनषेर् गररएको छ ।
 बस्िगु ि बहुिैकमपपक प्रश्नको उत्तर मददा (Capital Letter िा A,B,C,D) लेख्नपु नेछ ।
 परीक्षा सञ्चालन हुने मदन सािािमनक मबदा पना गएिा पमन लोक सेिा आयोगको पिू ा सचू ना मबना परीक्षा कायाक्रि स्थमगि हुनछ
े ैन ।
 परीक्षा के न्रिा आउुँदा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र िा सरकारी मनकायबाट िारी भएको र्ोटो समहिको कुनै एक सक्कलै प्रिाणपत्र
साथिा मलई उपमस्थि हुनपु नेछ ।
 परीक्षा के न्रिा आउदा उभिेदिार स्ियल
ं े कमभििा िास्क, स्यामनटाइिर िथा आफ्नो लामग िानेपानीको व्यिस्था गनपाु नेछ ।
 उभिेदिारहरुले सिहू िा भेला हुन,े कुराकानी गने िथा मभिभाि गने काया गना नहुने । साथै एकआपसिा कमभििा २ मिटरको सािामिक
िथा भौमिक दरु ी कायि गनपाु नेछ ।
 उत्तरपमु स्िका बझु ाउुँदा उत्तरपमु स्िकािा रहेको िाली स्थान काटी बझु ाउनु पनेछ ।
.........................
नलवन काकी
(ना.स.ु )

...................................
श्याम कुमार राई
लन. कायाालय प्रमि
ु

