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सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिलित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना 
सूचना नं. १०/०७७-०७८, लमलत :२०७७/०९/०९ 

 

सशस्त्र प्रहरी बल ,नेपालको बबज्ञापन नं. ०१/०७७–०७८ (खलुा र समावेशी) अनसुार साधारण समहू, साधारण 

उप-समहू, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लाबि श्री सशस्त्र प्रहरीबल, नेपाल नं. ७ बैद्यनाथ बाबहनी मखु्यालय अत्तररया, 

कैलालीमा दरखास्त फाराम बझुाइ  बवस्ततृ स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उबत्तणण भएका सम्पणूण परीक्षाथीहरुको 

प्रबतयोबितात्मक बलबखत परीक्षा पवूण प्रकाबशत परीक्षा कायणक्रम अनसुार दहेायका परीक्षा भवनमा संचालन हुने 

भएकोले सम्बबधधत सबैको जानकारीको लाबि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । परीक्षाथीहरुले पालना िनणपने कुरा  

तल द्रष्टव्य १ र२ मा उल्लेख िररएको छ। 

परीक्षा काययक्रम 

क्र.सं. लवषय पूर्ायङ्क लमलत र समय अवधी 

१. प्रथम पत्र (बवषयित र वस्तुित) १०० २०७७/०९/१८ गते लवहान ११:०० वजे ३ घण्टा 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
दताय नम्बर परीक्षार्थी 

संख्या 
परीक्षा भवन 

देलि सम्म 

१. ७०००१ ७०३५० १०० श्री जनज्योती बहुमबुख क्याम्पस “क” केधद्र भााँसी, महधेद्रनिर । 

२. ७०३५२ ७०६०६ १०० श्री जनज्योती बहुमबुख क्याम्पस “ख” केधद्र भााँसी, महधेद्रनिर । 

३. ७०६०७ ७०८१९ १०० श्री जानकी कधया मा.बव. (कृबष सामाग्री कम्पनी बलबमटेड नबजक), महधेद्रनिर । 

४. ७०८२० ७१०६२ 
१०० श्री बलबटल वदु्व एकेडेमी (बजल्ला सरकारी वबकल कायाणलय नबजक), 

महधेद्रनिर । 

५. ७१०६३ ७१२९९ 
१०० श्री बलबटल वदु्व एकेडेमी ,नयााँ भवन , “क”  केधद्र (ट्राबफक प्रहरी पोष्ट 

महधेद्रनिर को उत्तरपट्टी  ) महधेद्रनिर । 

६. ७१३०० ७१५५३ 
१०० श्री बलबटल वदु्व एकेडेमी, नयााँ भवन “ख” केधद्र ((ट्राबफक प्रहरी पोष्ट महधेद्रनिर 

को उत्तरपट्टी  ) महधेद्रनिर  । 

७. ७१५५५ ७१८१० 
१०० श्री इधटरनेशनल पबललक स्कुल “क” केधद्र (होटेल स्वीट ड्रीमको उत्तरपट्टी), 

महधेद्रनिर । 

८. ७१८१४ ७२०४१ १०० श्री बिक्स्टन कलेज (बडबभजन सडक कायाणलय नबजक), महधेद्रनिर । 
९. ७२०४२ ७२३४१ १०० श्री बाल जाितृी कलेज ऐठपरु, महधेद्रनिर । 

१०. ७२३४७ ७२६४६ १०० श्री अबमटी कलेज बनिााँउ, महधेद्रनिर । 
११. ७२६४८ ७२९६८ १०० श्री कंचन बवद्या मबधदर “क”  केधद्र (बशव मबधदर नहर छेउ), महधेद्रनिर । 

१२. ७२९७० ७३२४५ १०० श्री कंचन बवद्या मबधदर “ख” केधद्र (बशव मबधदर नहर छेउ), महधेद्रनिर । 
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१३. ७३२४६ ७३५१६ १०० श्री कंचन बवद्या मबधदर “ि” केधद्र (बशव मबधदर नहर छेउ), महधेद्रनिर । 

१४. ७३५१९ ७३७९४ १०० श्री राबरट्रय  बाल बवद्यालय (कवडण हल नजीक), महधेद्रनिर । 

१५. 

७३७९९ देलि ७३८४४  
र 

 ७५००२ देलि ७५२०० 

१०० 

श्री आदणश बवद्या बनकेतन (राबरट्रय बाल बवद्यालय पछाडी), महधेद्रनिर । 

१६. ७५२०१ ७५४०८ १०० श्री साकण  एजकेुशन फाउण्डेशन (खलुामञ्च नजीक), महधेद्रनिर । 

१७. 

७५४१० देलि ७५४९८ 
 र  

८५०१ देलि ८६६६ 

१०० 

श्री भकुृटी मा.बव. महधेद्रनिर । 

१८. ८६६९ ८९३९ १०० श्री मबनणङ ग्लोरी सेकेधडरी स्कुल (बभमदत्त पाकण को पबिमपट्टी),,  महधेद्रनिर । 

१९. 

८९४१ देलि ९०००  
र   

८८५०१ देलि ८८७५३ 

१०० 

श्री ग्लोबल एकेडेमी (बसद्धनाथ बवज्ञान क्याम्पस जाने बाटो), महधेद्रनिर । 

२०. 

८८७५६ देलि ८८८०९ 
 र 

 ७७००१ देलि ७७१७३ 

१०० 

श्री रेबडयधट मा.बब. (बसद्धनाथ बवज्ञान क्याम्पस जाने बाटो), महधेद्रनिर । 

२१. ७७१७५ ७७३९६ 
१०० श्री सनराईज पबललक सेकेधडरी स्कुल कटान (बसद्धनाथ बवज्ञान क्याम्पस जाने 

बाटो) महधेद्रनिर । 

२२. 

७७३९७ देलि ७७४९८ 
 र 

 ८१५०४ देलि ८१६०८ 

१०० 

श्री बसद्धनाथ बवज्ञान क्याम्पस , महधेद्रनिर । 

 २३. 

८१६०९ देलि ८१८२७ 
 र  

७८००१ देलि ७८०५३ 

१०० 
श्री महधेद्रनिर  मा.बब. साधारण (स.ुप. बवश्वबवद्यालय केबधद्रय क्याम्पस जाने 

बाटो),  महधेद्रनिर । 

२४. ७८०५४ ७८२६९ 
१०० श्री स.ुप. बवश्व बवद्यालय केबधद्रय क्याम्पस “क” केधद्र (परुानो बसद्धनाथ बहुमबुख 

क्याम्पस), महधेद्रनिर । 

२५. 

७८२७२ देलि ७८४९६  
र  

८५००६ देलि ८५०६५ 

१०० 
श्री स.ुप. बवश्व बवद्यालय केबधद्रय क्याम्पस “ख” केधद्र (परुानो बसद्धनाथ बहुमबुख 

क्याम्पस), महधेद्रनिर । 

२६. ८५०६८ ८५२१५ ५४ 
श्री स.ुप. बवश्व बवद्यालय  केबधद्रय क्याम्पस “ि” केधद्र (परुानो बसद्धनाथ बहुमबुख 

क्याम्पस), महधेद्रनिर । 

 

 

 

………………… 

(लनरन्जन शे्रष्ठ ) 

उप सलचव  

………………… 

(िगेन्रप्रसाद भट्ट) 

शािा अलधकृत 

………………… 

(िेमराज जोशी) 

िररदार 
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द्रष्टव्य १. 
 उम्मदेवारले उत्तरपबुस्तकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रयोि िनुणपनेछ । 

 प्रवशे पत्र बवना कुनै पबन उम्मदेवारहरुलाई परीक्षामा सबम्मबलत निराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अलनवायय रुपमा सार्थमा लिई परीक्षा 

संचािन हुनुभन्दा कलम्तमा २ घण्टा अगावै आपनो तोबकएको परीक्षा भवनमा आईपगु्नपुनेछ । 

 परीक्षा भवनमा मोबाइि, इिेक्ट्रोलनक लडभाइस बनषधे िररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने बदन अप्रत्याबशत बवदा पनण िएमा पबन आयोगको पूवय सूचना लवना लनधायररत परीक्षा काययक्रम स्थबित 

हुने छैन । 

 वस्तिुत वहुउत्तर प्रश्नको िलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ । 

 वस्तिुत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुिो अक्षर(Capital Letter) मा A, B, C, D 

लेबखएको उत्तरलाई मात्र माधयता बदइने छ । 

 परीक्षामा सम्बबधधत बनकायबाट जारी भएको प्रवशे पत्र संि ैआफ्नो नािररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समतेको 

कुनै पररचयपत्र अलनवायय रुपमा बलई आउन ुपनेछ । 

 उम्मदेवारलाई तोबकएको परीक्षा भवनबाहके अधय परीक्षा भवनमा सहभािी िराइने छैन । 

 

द्रष्टव्य २ .संक्रमणको बबशषे अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्वधधी मापदण्ड२०७७ अनसुार परीक्षाथीले 

दहेायका बवषयको पणुण पालना िनुणपनेछ । 

 परीक्षाकेधद्र प्रवशे िनुण अबघ  अबनवायण रूपमा मास्क लिाउन ुपनेछ ।साथै उम्मदेवार स्वयंले आपनो लाबि स्याबनटाइजर 

,खानेपानीको व्यवस्था िनुण पनेछ । 

 परीक्षाकेधद्र प्रवशे िदाण, शौचालय जााँदा आउाँदा परीक्षाकेधद्र बाट बाबहररदा एक आपसमा २ बमटरको दरुी कायम िनुण पनेछ । 

 परीक्षामा खबटएका जनशबिले बदएको बनदेशनको पणुण पालना िनुणपनेछ । 

 परीक्षाकेधद्रमा प्रवशे िदाण,परीक्षा सबक बाबहररदा, समहुमा भलेा हुने,छलफल िने,आपसमा कुराकानी िने िनुण हुदनै । 

 परीक्षाथीले उत्तरपबुस्तकामा लेबखसके पबछ उत्तरपबुस्तकामा खाली रहकेो स्थानमा काटी उत्तरपबुस्तका िधती िरर बझुाई  हस्ताक्षर 

िरर परीक्षाकोठा बाट  बाबहर जानपुनेछ । 

 कोबभड -१९ बाट संक्रबमत परीक्षाथीका लाबि सम्वबधधत परीक्षाकेधद्रमा   बबशषे परीक्षा केधद्र व्यवस्था िररने हुाँदा संक्रबमत 

परीक्षाथीले परीक्षा बमबतको २बदन अिाबड मोबाइल नं. ९८४७५३५५८० वा ९८४९५०७८९१मा सम्पकण  िरर जानकारी िराउन ु

पनेछ । 

 

 

 

  

http://www.psc.gov.n/
mailto:Mahakali@psc.gov.np

