लोक सेवा आयोग

सर्ख
ु ेत कार्ाा लर्, सुर्खेत
सूचना नं. : 50/०७६-७७, मिमि : २०७६।10।29

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी सहायक मनरीक्षक पदको मलखिि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र
भवन कायि गररएको सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ववज्ञापन नं. ९(०७६/७७) अनुसार सशस्त्र प्रहरी सहायक मनरीक्षक (िुला/सिावेशी) पदको लामग
दरिास्ि स्वीकृि गराएका उम्िेदवारहरूको भनाा छनौटको लामग श्री सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ६ िहेश्वरी बावहनी िुख्यालय,
बाङ्गेमसिल, सुिेिबाट मिमि 2076/10/23 र 24 िा मलएको स्वास््य परीक्षणिा सफल भएका उम्िेदवारहरूको
प्रमियोमगिात्िक मलखिि परीक्षा मनम्न मिमि, सिय र स्थानिा हुने गरी मनम्नानुसार परीक्षा भवन कायि गररएको छ । साथै
वायोिेविक हाखिरी गनुप
ा ने भएकोले मलखिि परीक्षा सुरू

हुन ु भन्द्दा कखम्ििा 2 घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा पुग्न हुन सिेि

सम्बखन्द्िि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।
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परीक्षा प्रणाली

सेवा सम्बन्द्िी

ववषयगि

वस्िुगि

ववषयगि

परीक्षाको मिमि, सिय र अवमि
2076/11/15 गिे मबवहबार ददनको 2:०० बिे (१ घण्टा 30 मिनेट)
2076/11/15 गिे मबवहबार ददनको 4:०० बिे (१ घण्टा 30 मिनेट)
2076/11/16 गिे शुक्रबार ददनको 2:०० बिे (१ घण्टा 15 मिनेट)
2076/11/16 गिे शुक्रबार ददनको 4:०० बिे (45 मिनेट)
2076/11/17 गिे शमनबार मबहानको 11:०० बिे (१ घण्टा 30 मिनेट)
2076/11/17 गिे शमनबार ददनको 1:०० बिे (१ घण्टा 30 मिनेट)

दिाा नं. (दे खि - सम्ि)

उम्िेदवार सं ख्या

परीक्षा भवन

१.

35002-35312

170

लोक सेवा आयोग, सुिेि कायाालय, सुिेि परीक्षा भवन (क) केन्द्र

2.

35314-35568

150

लोक सेवा आयोग, सुिेि कायाालय, सुिेि परीक्षा भवन (ि) केन्द्र

रष्टव्य –
1.

प्रवेशपत्र र सक्कलै नेपाली नागररकिा प्रिाण पत्र ववना परीक्षािा सखम्िमलि नगरार्ने भएकोले अमनवाया रूपिा प्रवेशपत्र र नेपाली
नागररकिा प्रिाण पत्र सिेि साथिा मलर् परीक्षा भवनिा आर्पुग्नु पनेछ ।

2.

परीक्षा भवनिा झोला, िोबार्ल फोन िथा अन्द्य र्लेक्िोमनक मिभार्सहरू लैिान मनषेि गररएको छ ।

3.

परीक्षािा कालोिसी भएको कलि/िटपेन िात्र प्रयोग गनुा पनेछ ।

4.

वस्िुगि बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रि
े ी ठू लो अक्षर (Capital Letter)िा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलार्ा िात्र
िान्द्यिा ददर्ने छ ।

......................
(भरत थापा)
ना.स.ु

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

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

(प्रेमनारायण पन्थी)

(पूणम
ण ान श्रेष्ठ)

शाखा अधिकृत

नन.कायाणलय प्रमुख

