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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ ०२ (०७९/०८०)
खुला तथा 

समावेशी

प्राववविक सशस्त्र प्रहरी नायब वनरीक्षक 

(स्टाफ नसस)

२०७९ फागुन २३ गते 

विनको २:०० बजे
- २१७ १००२ १३९६

२ ०१ (०७९/०८०)
खुला तथा 

समावेशी

प्राववविक सशस्त्र प्रहरी वनरीक्षक 

(विवकत्सक)

२०७९ फागुन २४ गते 

वबहानको ११:०० बजे

२०७९ फागुन २४ गते 

विनको १:०० बजे
१५७ १ २२४

द्रष्टब्यः  

उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित परीक्षा निनत र सिय

९. कोविड - १९ संक्रवमत उमे्मिवारहरुको लावग ववशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने िएकोले त्यस्ता उमे्मिवारहरुले आफू संक्रवमत िएको जानकारी श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा अविम रुपमा गराउनु पनेछ ।

श्री लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर ।

१. उमे्मिवारले उत्तरपुस्तस्तकामा कालो िसी भएको डटपेि/कलि मात्र प्रयोग गनुसपनेछ ।

३. परीक्षा िवनमा झोला, िोिाइल फोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु लैजाि निषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संिालन हुने विन अप्रत्यावशत वविा पनस गएमा पवन आयोगको पूिव सूचिा नििा निधावररत परीक्षा कायवक्रि स्थवगत हुने छैन ।

२. प्रवेश पत्र ववना कुनै पवन उमे्मिवारलाई परीक्षामा सस्तम्मवलत नगराइने हुुँिा प्रिेिपत्र अनििायव रुपिा साथिा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

६. परीक्षामा सम्बस्तित वनकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अनििायव रुपमा वलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबाट जारी िएको संक्रिणको नििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (संशोिन सवहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा गई ववद्यतीय माध्यमबाट कोविड सम्बिी स्वयम् घोषणा फाराम अवनवायस रुपमा िनुसपनेछ ।

५. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेस्तखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता विइने छ ।

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था िहािािा

परीक्षा संचालि िािा

आ.प्र., िुला र सिािेिी तफव को प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षा कायवक्रि निधावरण गररएको सूचिा

सिस्त्र प्रहरी िल िेपालको पूवस प्रकावशत ववज्ञापन अनुसार िुला तथा सिािेिी  तफव को प्रनतयोनगतात्मक नलखित परीक्षा कायवक्रि िेहाय बमोवजम कायम गररएको हुुँिा सम्बस्तित सबैको जानकारीका लावग यो 

सूिना प्रकावशत गररएको छ । कोविड-१९ संक्रमण िएका उमे्मिवारहरुको लावग ववशेष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँिा परीक्षा शुरु हुनिन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा अवनवायस रुपमा 

जानकारी विनु पनेछ ।

श्री सिस्त्र प्रहरी िल िेपाल
नल.प. कायवक्रि 

प्रकानित निनतः
२०७९/१०/२९
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोल िं.
क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

नलखित परीक्षा निनत र सिय

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुसअवघ उमे्मिवारले  अनििायव रुपिा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी समेत वलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको समय िन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

शाखा अधिकृत उपसधिव

कोविड - १९ संक्रमणको समयमा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान विनुपने थप ववषयहरु

राजु सत्याल प्रकाश गरुुङ्ग

५.   परीक्षामा खवटएका जनशस्तिले विएको वनिेशनको पूणस पालना गनुस पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिास, बावहर वनस्कुँ िा र शौिालय प्रयोग गनुस पिास विडिाड नगररकन २ (िुई) वमटरको िूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हुने, कुराकानी गने गनुस हुुँिैन ।
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