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ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचुना 

सचूना नं. १७/०७७-७८, लमतत : २०७७।०९।०७ 

यस कायाालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ववज्ञापन नं. ०१ (०७७/०७८) (खलुा तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको श्री सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपाल नं. ३६ गण हे.क्वा. दिपायलबाट ललखखत परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको ललखखत परीक्षा पूवा ननर्ााररत परीक्षा कायारम म ुनुसार ननम्न 
लमनत, समय र स्त्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धर्त सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम 
क्र.सं. परीक्षा लमतत र समय रोल नं. उम्मेिवार संख्या परीक्षा भवन 
१. 

२०७७।०९।१८ 
ववहान ११:०० बज े

(३ घण्टा) 

७५५०१ देखख ७५६७१ सम्म १०० जना श्री कुमालीकोट मा.वव. कुमालीकोट, डोटी । 

२. ७५६७५ देखख ७५९५१ सम्म १४० जना श्री शहहद स्त्मतृी आ.मा.वव. राजपरु, डोटी । 

३. ७५९५२ देखख ७६७१२ सम्म १०० जना श्री सजुङ्ि मा.वव. (क केधर) राजपरु, डोटी । 

४. ७६७१३ देखख ७७५२१ सम्म १०० जना श्री सजुङ्ि मा.वव. (ख केधर) राजपरु, डोटी । 

५. ७७५२३ देखख ७७७१८ सम्म १०० जना श्री लोक सेवा आयोि हदपायल कायाालय, राजपरु, डोटी । 

६. ७७७१९ देखख ७७९३३ सम्म १०० जना श्री हदल्पेश्वर मा.वव. (क केधर) हदपायल, डोटी । 

७. ७७९३४ देखख ७८६९६ सम्म १०० जना श्री हदल्पेश्वर मा.वव. (ख केधर) हदपायल, डोटी । 

८. ७८६९९ देखख ८४५८१ सम्म १५० जना श्री सेती प्राववगर्क लशक्षालय, हदपायल, डोटी । 

९. ८४५८४ देखख बााँकी सबै ७८ जना श्री लशक्षा ताललम केधर, हदपायल, डोटी । 
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द्रष्टव्य 
क) परीक्षा सञ्चालन हुने हदन ुप्रत्यालशत ववदा पना िएमा पनन आयोिको पूवा सूचना ववना ननर्ााररत कायारम म ुनुसारको परीक्षा स्त्थगित हुने छैन । 
ख) प्रवेशपर ववना परीक्षामा सन्म्मललत निराईने हुाँदा ुननवायारुपमा  प्रवेशपर साथमा ललई परीक्षा संचालन हुनु भधदा १ घण्टा ३० लमनेट ुिावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नु पनेछ । परीक्षा 

भवनबाट प्रवेशपर ववतरण िररने छैन । 
ि) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटर तथा ुधय विB'तीय सामाग्रीहरु लैजान ननषरे् िररएको छ । 
घ) परीक्षामा कालो मसी मार प्रयोि िनुा पनेछ । वस्त्तुित बहु वैकन्ल्पक प्रश्नको उत्तर हददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनेछ । 
ङ) परीक्षाथीले परीक्षा हदन आउाँदा नेपाली नािररकताको प्रमाणपर वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो सहहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपर ुननवाया रुपमा ललई उपन्स्त्थत हुनु पनेछ। 
च) संरम मणको ववशेष ुवस्त्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्त्थापन) सम्बन्धर् मापदण्ड, २०७७ ुनुसार परीक्षाथीले तपलसलमा उल्लेखखत ववषयहरुको पूणा रुपमा पालन िनुा पनेछ । 

 परीक्षा केधरमा प्रवेश िनुाु नघ उम्मेदवार स्त्वयंले कन्म्तमा माक्स, स्त्याननटाइजर तथा आफ्नो लागि खानेपानीको ुननवाया व्यवस्त्था िनुा पनेछ । 
 परीक्षाथीले परीक्षा केधरमा प्रवशे िदाा, ननस्त्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा लभडभाड निरीकन एकआपसमा २ (दईु) लमटरको दरूी कायम िनुापनेछ । 
 परीक्षाथीहरुले समूहमा भेला हुने, कुराकानी िने िनुा हुाँदैन । परीक्षामा खहटएका जनशन्क्तले हदएको ननदेशनको पूणा पालन िनुापनेछ । 
 परीक्षाथीले लेख्न बााँकी रहेको उत्तरपुन्स्त्तकाको खाली ठाउाँ  स्त्वयंले काटी, दस्त्तखत िरी, उत्तरपुन्स्त्तका िधती िरी उत्तरपुन्स्त्तका बुझाएको हस्त्ताक्षर िरेर मार पररक्षा हलबाट बाहहर 

जानु पनेछ । 
 कोलभड-१९ (COVID-19) संरम लमत उम्मेदवार परीक्षामा सन्म्मललत हुने भएमा सम्बन्धर्त उम्मेदवारले यस कायाालयको फोन नं. ०९४-४४०१४७ वा ०९४-४४०१७८ मा सम्पका  िरी वा इमेल 

तथा ननवेदनको माध्यमबाट सो को  जानकारी यस कायाालयलाई हदनु हुन सुगचत िररधछ ।      
 
 
 
 

 

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

रामचन्द्र रेग्मी 

शाखा अविकृत 

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

विषु्ण पौडेल 

वि. कायाालय प्रमुख 
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