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तलुसीपरु, दाङ 

सश� �हर� जवान पदको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना। 

सूचना न�बर  :- 19/०७7-७8 

सूचना �काशन �म�त   :- २०७7/०9/07 

 

सश� �हर� बल नेपालको �व�ापन नं. 01(०७7/0७8) अनसुार सश� �हर� जवान पदको ला�ग दरखा�त �वीकृत 

गराएका उ�मेदवारह�म�ये �ी सश� �हर� बल, नेपाल सश� �हर� जवान ता�लम िश�ालय, नौब�ता, बाकेँ�ारा स�ा�लत �वय�र�, 

�ारि�भक �वा��य पर��ण, शार��रक स�ह�णतुा पर��ण तथा �व�ततृ �वा��य पर��णमा उ�ीण� भई �लिखत पर��ाका ला�ग छनौट 

भएका स�पूण� उ�मेदवारह�को �लिखत पर��ा देहायको �म�त, समय र �थानमा स�ालन हनेु भएकोले स�बि�धत सबैको जानकार�को 

ला�ग यो सूचना �कािशत ग�रएको छ । 

पर��ा काय��म 

�वषय पर��ा �णाल� पर��ा �म�त र समय पर��ा अव�ध 

नेपाल�, अं�जेी, गिणत, र 

सेवा स�ब�धी 
�वषयगत र व�तगुत 2077/09/18 गते �वहान 11.00 बजे  ३(तीन) घ�टा 

  

उ�मेदवारह�को रोल न�बर र पर��ा भवन 

�.सं. 
दता� नं. 

उ�मदेवार सं�या पर��ा के�� 
देिख स�म 

१ 54001 54216 100 �ी �ल�टलहेभन उ.मा.�व. (क) के��, त�ुसीपरु दाङ । 

२ 54217 54480 100 �ी �ल�टलहेभन उ.मा.�व. (ख) के��, त�ुसीपरु दाङ । 

३ 54482 54720 100 �ी �हमाल एकेडेमी �स�नयर  �लक(क) के��, त�ुसीपरु दाङ । 

४ 54722 54908 100 �ी �हमाल एकेडेमी �स�नयर  �लक(ख) के��, त�ुसीपरु दाङ । 

5 54909 55120 100 �ी मा.�व, त�ुसीपरु से�टर, (क) के��, त�ुसीपरु दाङ । 

6 55121 55342 100 �ी मा.�व., त�ुसीपरु से�टर, (ख) के��, त�ुसीपरु दाङ । 

7 55346 55571 100 �ी आइ�डयल बो�ड�ङ �कूल, तलुसीपरु, दाङ । 

8 55573 55800 100 �ी �टे अर�नको मा.�व, त�ुसीपरु, दाङ । 

9 55806 56018 100 �ी रा�ी �व�ा मि�दर, त�ुसीपरु , दाङ    । 

10 56020 56256 100 �ी महे�� उ�च मा.�व., (क)  के��, तलुसीपरु, दाङ । 

11 56259 56513 100 �ी महे�� उ�च मा.�व., (ख)  के��, तलुसीपरु, दाङ । 

12 56517 56785 110 �ी रा�ी बबई �या�पस, (क)  के��, तलुसीपरु, दाङ । 

13 
56786 56903 

100 �ी रा�ी बबई �या�पस, (ख)  के��, तलुसीपरु, दाङ । 
44007 44113 

14 44116 44381 90 �ी रा�ी बबई �या�पस, (ग)  के��, तलुसीपरु, दाङ । 

15 44382 44572 66 �ी रा�ी बबई �या�पस, (घ)  के��, तलुसीपरु, दाङ । 
 

���यः (क) 

1_ �वेशप� र स�लै नेपाल� नाग�रकता �माण प� वा नपेाल सरकारको कुनै �नकायबाट जार� भएको फोटो स�हतको प�रचयप� �वना पर��ामा 

सि�म�लत नगराइन ेभएकोले पर��ाथ�ले अ�नवाय� �पमा �वेशप� र नेपाल� नाग�रकता �माण-प� वा नेपाल सरकारको कुन ै�नकायबाट 

जार� भएको फोटो स�हतको प�रचयप� समेत साथमा �लई पर��ा भवनमा आउन ुपन�छ । 
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तलुसीपरु, दाङ 

2_ पर��ामा कोठा प�ा लगाउने �योजनका ला�ग उ�मेदवारह� पर��ा समय भ�दा १ घ�टा 30 �मनेट अगावै पर��ा भवनमा उपि�थत 

भइस�नपुन�छ । 

3_ उ�रपिु�तकामा अ�नवाय� �पमा कालो मसीको �योग गनु�पन�छ । 

4_ पर��ा भवनमा मोबाइल, �यालकुलेटर, झोला र अ�य ई��ो�नक �डभाइस �नषधे ग�रएको छ ।  

5_ व�तगुत बहबैुकि�पक ��को उ�र �ददा (Capital Letter मा A,B,C,D) ले�पुन�छ । 

6_ उ�मेदवारह�लाई तो�कएको पर��ा के�� बाहेक अ�य पर��ा के��मा सहभागी गराइने छैन । 
 

���यः (ख) को�भड-१९ सं�मणबाट सरुि�त रहन पर��ाथ�ले अ�नवाय� पालना गनु�पन� थप �वषयह� : 

1_ पर��ा के��मा �वेश गनु� अिघ उ�मेदवार �वयंले कि�तमा मा�क, �या�नटाइजर तथा आ�नो ला�ग खानेपानीको अ�नवाय� �यव�था गनु� 

पन�छ । 

2_ पर��ामा ख�टएका जनशि�ले �दएको �नद�शनको पूण� �पमा पालना गनु� पन�छ । 

3_ पर��ाथ�ह� पर��ा के��मा �वेश गदा�, बा�हर �न�कदा, शौचालय �योग गनु�पदा� �भडभाड नग�रकन दूर� कायम गर� �मैसगँ तो�कएको 

�थानमा जानपुन�छ । 

4_ पर��ाथ�ह� समूहमा भेलाहनु,े कुराकानी गन� गनु�हदैुन । 

5_ उ�रपिु�तका बझुाउँदा उ�रपिु�तकामा रहेको खाल� �थान काट� बझुाउन ुपन�छ । 

6_ पर��ाथ�ले उ�रपिु�तका बझुाउँदा आ�नो उ�रपि�तका ग�ती गर� उ�रपि�तका बझुाई ह�ता�र गर� बा�हर जान ुपन�छ । 

7_ को�भड-19 बाट सं��मत पर��ाथ�ह�का ला�ग �वशषे के��को �यव�था ग�रने हुँदा सं��मत पर��ाथ�ले मोबाइल न�बर 9860186953 

र 9858023819 मा स�पक�  गर� आ�नो दता� न�बर स�हत �ववरण �टपाउन ुपन�छ । 

 
 
 
 
 

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

 धनबहादरु डाँगी   कृ�णराज �गर�       स�तोष कुमार चौधर� दगुा��साद पराजलु� 

 क��यटुर अपरेटर      ना.स.ु      शाखा अ�धकृत उपसिचव 

 


