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सशस्त्र प्रहरी जवान  पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. 17/०७७-७८ , लमलत २०७७/०9/05 

 
सशस्त्र प्रहरी बि नेपािको लब.नं. ०1( ०७7/७8) (ििुा तथा समावेशी)  सशस्त्र प्रहरी जवान पदको श्री सशस्त्र प्रहरी 
बि नेपाि नं. 3 गढिमाई बाढहनी मखु्यािय मकवानपरु (भनाा तथा छनौट शािा, रालि न.पा.-6 भण्डारा, खचतवन) बाट लिखित 
परीक्षाको िागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रलतयोलगतात्मक लिखित परीक्षा िोक सेवा आयोगको लमलत 2077/08/24 
को लनर्ाायानसुार नेपाि सरकारिे तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पािना गने गराउने गरी देहाय बमोखजमको 
परीक्षा केन्द्रमा सञ्चािन हनेु गरी परीक्षा केन्द्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको िागी यो सूचना 
प्रकाखशत गररएको छ । 

परीक्षा कायाक्रम 

ढवषय परीक्षा प्रर्ािी परीक्षा लमलत र समय अवलध 

नपेािी ,अंग्रजेी, गखर्त र सेवा सम्बन्द्धी ढवषयगत / बस्तगुत 

 

2077 पसु 18 गते 

ढवहान 11:00 बजे 

3 घण्टा 

 

परीक्षा भवन 

उम्मेदवारहरुको दताा नम्बर/रोि नं. परीक्षाथी संख्या परीक्षा भवन 

शारीररक सढहष्र्तुा परीक्षामा उत्तीर्ा 
भएका सम्पूर्ा उम्मेदवारहरु 

सम्पूर्ा उम्मेदवारहरु श्री मकवानपरु बहमुिुी क्याम्पस , हेटौंडा 

द्रष्टव्य:-१ 
क) परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्याशित बििा पनन गएमा आयोगको पिून सूचना विना ननर्ानररत कायनक्रम अनुसारको 

परीक्षा स्थगगत हुनेछैन । 
ख) परीक्षा भिनमा मोिाईल तथा बिर्तुीय सामाग्री ननषेर् गररएको छ । 
ग) िस्तुगत िहुिकैल्पपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गनन पाईने छैन । 
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुनपनेछ । 
ङ) परीक्षाथीले अननिायन रुपमा आफ्नो प्रिेिपत्र शलई परीक्षा भिनमा जानपुनेछ । 
च) तोककएको परीक्षा केन्द्र िाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईने छैन । 
छ) िस्तुगत िहुउत्तर प्रश्नमा उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठूलो अक्षर ( Capital Letter ) मा A, B, C, D लेखखएको 

उतरलाई मात्र मान्द्यता दिईने छ । 
ज) परीक्षाथीले परीक्षामा आंउिा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायानलयिाट जारी भएको फोटो सदहतको 

कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र शलई उपल्स्थत हुनपुनेछ । 
द्रष्टव्य:- २ संक्रमणको ववशषे अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी मापदण्ड , २०७७ 
अनुसार परीक्षाथीले देहायका ववषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा िुरु हुनु भन्द्िा १ घण्टा ३० शमनेट अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपुग्नु पनेछ । 
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ख) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गनुन अनघ अननिायन रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ । साथै उम्मेििार स्ियमले आफ्नो प्रयोजनको 
लागग स्याननटाईजर तथा खानेपानीको व्यिस्था गनुनपनेछ । 

ग) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गिान िौचालय जााँिा आाँउिा परीक्षा केन्द्रिाट िाहीरीिा एकआपसमा िईु शमटरको िरुी कायम 
गनुनपनेछ । 

घ) उत्तरपुल्स्तकामा रहेको खाली स्थान काटी उत्तरपलु्स्तका गन्द्ती गरी िुझाई हस्ताक्षर गरर िाहीर जानपुनेछ । 
ङ) परीक्षामा खदटएका जनिल्क्तले दिएको ननिेिन पूणन पालान गनुन पनेछ । 
च) कोशभड-१९ िाट सकं्रशमत परीक्षाथीहरुका लागी सम्िल्न्द्र्त परीक्षा केन्द्रमा बबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यिस्था 

गरीएको हुाँिा साँक्रशमत परीक्षाथीहरुले मोिाईल निंर ९८५५०१९३०२ , ९८४१३०७८५४ र ९८४५३०९८२८ मा सम्पकन  
गनन हुन अनुरोर् गरीन्द्छ । 
 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

कान्तिराज मनैाली 

   नायब सबु्बा 

िेज प्रसाद दाहाल 

   उप-सन्िब 
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