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पाना नं. 1 

सशस्त्र प्रहरी बल नपेालको पूवा प्रकाशशत ववज्ञापन अनसुार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको ललशखत परीक्षाको परीक्षा भवन 
कायम गररएको सूचना। 

 

सूचना नं. ५४/२०७८।७९, लमलत: २०७८।९।२ 

 

सशस्त्र प्रहरी बल नपेालको ववज्ञापन नं. ३(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी जवान (खलुा/समावेशी) पदको सशस्त्र प्रहरी बल, नपेाल, 
सीमा सरुक्षा ताललम शशक्षालय, बदाघाट, पश चम नवलपरासीमा सञ् चालन भएको प्रारशभभक शारीररक परीक्षण परीक्षामा उत्तीणा 
उभमेदवारहरुको ललशखत परीक्षा पूवा लनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सभबन्र्ी मापदण्ड 
पालना गने/गराउन ेगरी लनभन लमलत, समय र स्थानमा सञ् चालन हनुे भएकोले सभबशन्र्त सबैको जानकारीको लालग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ। परीक्षाथीहरुले पालना गनुापने लनयमहरु द्रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख गररएको छ। 

 

ववज्ञापन नं.: ३(०७८/०७९),   

पद: सशस्त्र प्रहरी जवान (खलुा/समावेशी) 
 

परीक्षा कार्यक्रम                                                                                          
 

क्र.सं. पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवि र समर् अिवि 

1.  प्रथम 

 

नेपाली, अंग्रजेी, गशणत तथा 
सेवा सभबन्र्ी 

वस्तगुत/ववषयगत २०७८।९।१७ गते, 
ववहान ११:०० बजे। 

३ घण्टा 

 

परीक्षा भिन                                                                                          
 

 

क्र.सं. 

 

रोल नं. 
परीक्षार्थी 

संख्या 
परीक्षा भिन 

देखि सम्म 

1.  ५०००१ ५०४०७ २०० जना लतलोत्तमा मा.वव., नेपालगञ् ज रोड, बटुवल 
2.  ५०४०९ ५०८०२ २०० जना बटुवल मा.वव., पारर, बटुवल 
3.  ५०८०४ ५१२३६ २०० जना ज्ञानोदय मा.वव., पलुचोक, बटुवल 
4.  ५१२३७ ५१६२८ २०० जना जनता मा.वव., रामनगर, आमीक्याभप अगालड, बटुवल 
5.  ५१६२९ ५१९८९ २०० जना काललका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-१, काललकानगर, बटुवल, (क) 
6.  ५१९९० ५२४११ २०० जना काललका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-१, काललकानगर, बटुवल, (ख) 
7.  ५२४१३ ५२८६६ २०० जना काललका मानवज्ञान मा.वव., सेक्टर-१, काललकानगर, बटुवल, (ग) 
8.  ५२८६७ ५३२७४ २०० जना ऊशजरलसंह मा.वव., मैनाबगर, बटुवल, (क) 
9.  ५३२७५ ५३६९६ २०० जना ऊशजरलसंह मा.वव., मैनाबगर, बटुवल, (ख) 
10.  ५३७०२ ५४१९२ २४६ जना काशन्त मा.वव., हाटबजार लाईन, बटुवल, (क) 
11.  ५४१९५ बााँकी सबै २४६ जना काशन्त मा.वव., हाटबजार लाईन, बटुवल, (ख) 
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पाना नं. 2 

द्रष्टव्य १:- 

१. उभमेदवारले उत्तरपशुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

२. वस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice)  प्र नको उत्तर लेख्दा अंग्रजेी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D  लेशखएको 
उत्तरलाई मात्र मान्यता ददइनेछ।  

३. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पलन उभमेदवारलाई परीक्षामा सशभमललत नगराईने हुाँदा प्रवेश-पत्र अलनवाया रुपमा साथमा ललई परीक्षा 
सञ् चालन हनुभुन्दा कशभतमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ। 

४. परीक्षा भवनमा मोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लैजान लनषरे् गररएको छ। 

५. परीक्षा सञ् चालन हनुे ददन अप्रयायाशशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ववना लनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको 
परीक्षा कायाक्रम स्थलगत हनुेछैन। 

६. परीक्षामा सभबशन्र्त लनकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र साँगै आफ्नो नागरीकताको प्रमाणपत्र वा नपेाल सरकारबाट जारी भएको 
फोटो सवहतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रुपमा ललई आउनपुनेछ। 

 

द्रष्टव्य 2:- कोलभड-१९ संक्रमणबाट सरुशक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अशघ उभमेदवारले मास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लालग स्यालनटाइजर तथा खानेपानी समेत ललई 
आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बावहर लनस्काँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा लभडभाड नगरीकन एक आपसमा २ 
(दईु) लमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु समहुमा भेलाहनुे, कुराकानी गने गनुाहदैुन। 

४. कोलभड-१९ बाट संक्रलमत परीक्षाथीहरुका लालग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको ववशेष परीक्षा हलमा 
परीक्षा केन्द्रको व्यबस्था गररएको हुाँदा संक्रलमत परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल (फो.नं. 071-
551328, 540207) मा पूवा जानकारी ददई उक्त ववशेष परीक्षा केन्द्रबाट मात्र परीक्षामा सहभागी हनु सक्नेछन।् 

५. परीक्षामा खवटएका जनशशक्तले ददएको लनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

 

........................... 
(ववजय कुमार रभतेल) 
  कभ्यटुर अपरेटर 

........................... 
(चरुा बहादरु काकी) 

नायब सबु्बा 

.......................... 
(ध्यान कुमार थापा) 

               उपसशचव 

 

  


