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सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको  नलनित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना  

सूचना नं. १५/२०७८/७९                                                                                            मिमि :२०७८/०७/३० 
 

 

यस  कायाालयबाट सशस्त्र प्रहरी बल नपेालको मिज्ञापन नं. २(/०७८/०७९), (िलुा तथा समावेशी) सशस्त्र प्रहरी सहायक 

मनरीक्षक पदको लानग श्री सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं.७ बैद्यनाथ वानहनी मखु्यालय, भनाा तथा छनौट शािा, अत्तररया, 

कैलालीबाट नलनित परीक्षाका लानग छनौट भएका उम्मदेवारहरुको नलनित परीक्षा तपनसलमा उल्लेनित नमनत, समय र 

परीक्षा केन्द्रमा नपेाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पालना गने गरी संचालन हुने भएकोले सम्बनन्द्धत 

सबैको जानकारीको लानग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाथीहरुले पालना गनुा पने कुरा तल  द्रष्टव्य १ र २ मा उल्लेि 

गररएको छ । 

परीक्षा काययक्रि 

क्र.सं. चरण/पत्र मिषय मिमिि परीक्षा मिमि परीक्षा सिय 

१. प्रथम पत्र 
नेपाली २०७८।८।१५         नदनको १:०० बजे  (१ घण्टा ३० नम.) 

अगें्रजी २०७८।८।१५        नदनको ३:०० बजे (१ घण्टा ३० नम.) 

२. नितीय पत्र 
सामान्द्य ज्ञान २०७८।८।१६         नदनको १:०० बजे (१ घण्टा १५ नम.) 

आई.क्य.ू २०७८।८।१६        नदनको ३:०० बजे (४५  नम.) 

३. ततृीय पत्र 
संनवधान २०७८।८।१७        नदनको १:००बजे  (१ घण्टा ३० नम.) 

सेवा सम्वन्द्धी २०७८।८।१७       नदनको ३:०० बजे (१ घण्टा ३० नम.) 
 

 
 

परीक्षा भिन 
 

क्र.सं. दिाय नं. उम्िेद

िार 

संख्या 

परीक्षा भिन 

देमि सम्ि 

१. २६००६ २६८७२ २०० श्री जनज्योती बहुमिुी क्याम्पस ‘क’ केन्द्र, भााँसी, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

२. २६८७३ २७२८० ९३ श्री जनज्योती बहुमिुी क्याम्पस ‘ि’ केन्द्र, भााँसी, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 
 

द्रष्टव्य १. 

 उम्मदेवारले उत्तरपनुस्तकामा कािो िसी भएको डट्पेन र  किि मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

 प्रवेश पत्र नवना कुन ैपनन उम्मदेवारलाई परीक्षामा सनम्मनलत गराइन ेछैन । प्रिेशपत्रको साथिा नागररकता वा नपेाल 

सरकारबाट जारी भएको फोटो समतेको कुनै पररचयपत्र अमनिायय रुपिा साथिा मिई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा 

कम्िीिा १ घण्टा ३० मि. अगािै तोनकएको परीक्षा भवनमा आईपगु्न ुपनेछ । 

 परीक्षा भवनमा झोिा, िोिाइि फोन िथा  इिेक्ट्रोमनक मडभाइस ल्याउन ननषधे गररएको छ । 
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 परीक्षा सचंालन हनुे नदन अप्रत्यानशत नवदा पना गएमा पनन आयोगको पूिय सचूना मिना मनर्ायररि परीक्षा 

काययक्रि स्थनगत हुने छैन । 

 उम्मदेवारलाई तोनकएको परीक्षा भवन बाहके अन्द्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइन ेछैन । 

रष्टव्य २ .संक्रिणको मिशेष अिस्थािा परीक्षा (संचािन िथा व्यिस्थापन) सम्िन्र्ी िापदण्ड २०७७ अनुसार 

परीक्षाथीिे देहायका मिषयको पुणय पािना गनुयपनेछ । 

 परीक्षाकेन्द्रमा प्रवेश गनुा अनघ  अननवाया रूपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । उम्मदेवार स्वयंले आफ्नो लानग स्याननटाइजर र 

िानेपानीको व्यवस्था गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, शौचालय जााँदा आउाँदा , परीक्षा केन्द्र बाट बानहररदा एक आपसमा दरुी कायम गनुा पनेछ । 

 परीक्षामा िनटएका जनशनिले नदएको ननदशेनको परु्ा पालना गनुापनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, परीक्षा सकी बानहररदा  ,समहुमा भलेा हुने छलफल गने, आपसमा कुराकानी गने गनुा हुदनै । 

 कोनभड-१९ बाट संक्रनमत परीक्षाथीका लानग नवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा कोनभड-१९ संक्रनमत 

परीक्षाथीले परीक्षा सरुु हुन भन्द्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगानड कायाालयको फोन नं.०९९५२१२०९/०९९५२३९९२ मा 

सम्पका  गरी जानकारी गराउन ुपनेछ । 

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

(प्रकाश चपाई) 

नायि सुब्िा 

 

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

(िुमिराि ररजाि) 

उपसमचि 
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