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सशस्त्र प्रहरी  जवान पदको परीऺा भवन कायम गररएको सूचना 
सचूना नं.:५८ मिमि: २०७८।०९।०४  

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयवाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वव.नं. ०३/०७८-७९ (खलुा,समावेशी), सशस्त्र प्रहरी 

जवान पदको पवूा प्रकावशत  कायाक्रम अनसुार श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, २ नं. विन्नमस्ता वावहनी मखु्यालय, बवदावास, महोत्तरीवाट 

वलवखत परीक्षाका लावग िनौट भएका उम्मेदवारहरुको  वनम्न वमवत, समय र स्थानमा वलवखत परीक्षा संचालन हुने भएकोले सम्ववन्धत 

सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको ि ।  

परीक्षा कायाक्रम : 

वव.नं. सेवा पद 
वलवखत परीक्षा वमवत र 

समय 

अववध 

०३/०७८-७९ सशस्त्र प्रहरी वल नपेाल सशस्त्र प्रहरी जवान 
२०७८।०९।१७ गते  

ववहान ११:०० वजे 
( ३ घण्टा ) 

                                                                          

                                                                           परीक्षा केन्र : 

वस.नं. 
रोल न.ं उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केन्र 

दवेख सम्म 

१ २०००१ २०६३१ २०० श्री न्य ूमोर्ान मा .वव. , जलशे्वर । 

२ २०६३३ २१२५८ २०० श्री एर््भान्स लनार वहमालयन मा .वव. , जलशे्वर )क (केन्र ।  

३ २१२६१ २२००१ २०० श्री एर््भान्स लनार वहमालयन मा .वव. , जलशे्वर )ख (केन्र ।  

४ २२००२ २२७०६ २०० श्री महने्र आदशा मवहला मा .वव. , जलशे्वर )क (केन्र  । 

५ २२७०८ २३४८५ २०० श्री महने्र आदशा मवहला मा .वव. , जलशे्वर )ख (केन्र ।  

६ २३४९२ २४३३२ २०० श्री ववणा ववद्या मवन्दर, जलशे्वर । 

७ २४३३३ २५१०३ १७५ श्री रामनारायण  अयोध्या मा .वव. , वपपरा, महोत्तरी । 

 
रष्टव्य १ :- 

१. परीक्षा भवनमा मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रोवनक्ट्स वर्भाइस र ब्याग(झोला) वनषेध गररएको ि । 

२. आयोगको पवूा सचूना ववना वनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थवगत हुनेिैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेि । 

४. परीक्षाथीले अवनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र वा सावाजवनक संस्थावाट जारर भएको पररचय खलु्ने कागजात वलई परीक्षा 

भवनमा आउनपुनेि । 

५. अन्यत्र परीक्षा केन्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुलाई मावथ उल्लेवखत परीक्षा केन्रमा सवम्मवलत गराइने िैन । 

रष्टव्य २ :- 

       कोभिड-१९ संक्रमणबाट सुरक्षऺत रहन परीऺाथीले अननवार्य रुपमा पालन गनुयपने थप ववषर्हरू : 
    १. परीक्षा केन्रमा प्रवेश गनुा अवघ उम्मेदवार स्वयमले कवम्तमा माक्ट्स, स्यावनटाइजर तथा आफ्नो लावग खानेपानीको अवनवाया व्यवस्था गनुापनेि ।  

  2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा र वनस्कदा वभर्भार् नगरीकन एकआपसमा दईु वमटरको दरूी कायम गनुा पनेि ।  

  3. परीक्षामा खवटएका जनशविले वदएको वनदेशनको पणूा पालना गनुापनेि ।  

  4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रवेश गदाा, बावहर वनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुापदाा वभर्भार् नगररकन दरूी कायम गरी क्रमैसंग तोवकएको स्थानमा जानपुनेि ।  

  5. परीक्षाथीहरू समहूमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुाहुदैन । 

    ६. कोमिड-१९ बाट सकं्रमिि  परीक्षार्थीले  परीक्षामा सवम्मवलत हुन परीक्षा हुनभुन्दा एकवदन अगावै मो.नं. ९८६२२९०२९८  वा  फो.नं. ०४४५२०१४७ 

मा जानकारी गराउन ु पनेि । 

 

                              कुमार पौरे्ल 

                                                                                                                                      उपसवचव 


