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सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिलित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 

सूचना नं. ६३/०७५-०७६, लमलत :२०७६/०२/१४ 
 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बबज्ञापन नं. १५/०७५/०७६ (खलुा र समावेशी) अनसुार साधारण समहू, 

साधारण उपसमहू, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लाबि श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ७ बैधनाथ बाबहनी मखु्यालय 

अत्तररया, कैलालीबाट बलर्इएको बवस्ततृ स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उबत्तणइ भर्इ बलबखत परीक्षाका लाबि छनोट 

भएका सम्पणूइ उम्मेदवारहरुको प्रबतयोबितात्मक बलबखत परीक्षा पवूइ प्रकाबशत परीक्षा कायइक्रम अनसुार दहेायका 

परीक्षा भवनमा संचालन हुने भएकोले सम्बबधधत सबैको जानकारीको लाबि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ ।  

परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. पत्र/लवषय परीक्षा प्रणािी पूणायङ्क लमलत र समय अवधी 

१. 
नेपाली, अंग्रेजी, िबणत र 

सेवा सम्वबधध 
बबषयित र वस्तुित १०० 

२०७६/०२/२४ िते बदनको 

२:०० वजे 
३ घण्टा   

 

परीक्षा भवन 

क्र.स.ं 
रोि नं. परीक्षार्थी 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

देलि सम्म 

१. ५०००५ ५०५४१ २०० श्री कंचन बवद्या मबधदर “क” (बशव मबधदर नहर छेउ) महधेरनिर । 

२. ५०५४३ ५०९७१ २०० श्री कंचन बवद्या मबधदर “ख” (बशव मबधदर नहर छेउ) महधेरनिर । 

३. ५०९७२ ५१४१९ २०० श्री कंचन बवद्या मबधदर “ि” (बशव मबधदर नहर छेउ) महधेरनिर । 

४. ५१४२१ ५१७८० १६० श्री बिक्सस्टन कलेज (बिबभजन सिक कायाइलय नबजक) महधेरनिर । 

५. ५१७८६ ५२२१७ १६० श्री बलबटल स्टार पबललक स्कुल (बिबभजन सिक कायाइलय नबजक) महधेरनिर ।  

६. ५२२१९ ५२५२८ १४६ श्री आदइश बवद्या बनकेतन (राबरिय बाल बवद्यालय पछािी) महधेरनिर । 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्यः 
 प्रवेश पत्र बबना परीक्षाथीलाई परीक्षामा सबम्मबलत िरार्न ेछैन । उम्मदेवारहरूले सक्सकल नपेाली ना.प्र.प. पबन साथमा ल्याउन ुपनेछ । 

 परीक्षा कोठा पत्ता लिाउन ेप्रयोजनका लाबि उम्मेदवारहरुले एक घण्टा अिावै परीक्षा भवनमा पबुिसक्सन ुपनेछ । 

 वस्तुित पररक्षामा क्सयालकुलेटर र मोबार्ल फोनको प्रयोि पणूइ रुपमा बनषेध िररएको छ । 

 उत्तरपबुस्तकामा अबनवायइ रुपमा कालोमसी भएको िटपने/कलम प्रयोि िनुइपनछे । 

 परीक्षा संचालन हुने बदन सावइजबनक बवदा पनइ िएमा पबन लोक सेवा आयोिको पवूइ सचूना बवना परीक्षा कायइक्रम स्थबित हुन ेछैन । 

………………… 

(िगेन्द्र प्रसाद भट्ट) 

शािा अलधकृत 

………………… 

(पुस्कर राज उपाध्याय) 

स.क.अ. 
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