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श्री सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी जवान पदको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं.: २५/०७७-०७८ मममि: २०७७।०९।०७ 

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयवाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वव.नं. ०१/०७७/०७८ (खलुा,समावेशी), सशस्त्र 

प्रहरी जवान पदको पूवा प्रकावशत  कायाक्रम अनसुार श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल,  नं.४० ररजभभ गण हेड क्वाटर, बाराबाट वलवखत 

परीक्षाका लावग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको  वनम्न वमवत, समय र स्थानमा वलवखत परीक्षा संचालन हुने भएकोले सम्ववधधत सबैको 

जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

वस.नं

. 

वव.नं. 

 

पद,सेवा,समहू,

उपसमहू,तह 

वलवखत परीक्षा 

वमवत   र समय 
रोल नं. उम्मेदवार 

संख्या 
परीक्षा केधर 

देवख सम्म 

१ 

०१/०७७-

०७८(खलुा 

तथा समावशेी) 

सशस्त्र प्रहरी 

जवान 

२०७७।०९।१८ 

गते ववहान 

११:०० वजे 

९००१ ९४१३ ८० श्री सकुदेव मा.वव.सुगा, जऱेश्वर (क) केन्द्र 

२ ९४१४ ९७५१ ८० श्री सकुदेव मा.वव.सुगा, जऱेश्वर (ख) केन्द्र 

३ ९७५४ २७०७४ ८० श्री न्द्यु मोर्डन मा .वव. , जऱेश्वर )क(  केन्द्र  

४ २७०७५ २७२९९ ८० श्री न्द्यु मोर्डन मा .वव. , जऱेश्वर (ख) केन्द्र  

५ २७३०१ २७५०९ ७५ श्री ऱ.च.मु. मा .वव. , जऱेश्वर )क(  केन्द्र 
६ २७५११ २७६८५ ७५ श्री ऱ.च.मु. मा .वव. , जऱेश्वर (ख) केन्द्र 

७ २७६८६ २७८८५ ७५ 
श्री एड्भान्द्स ऱनडर हिमाऱयन मा .वव. , 

जऱेश्वर (क) केन्द्र 

८ २७८८७ २८१०८ ७५ 
श्री एड्भान्द्स ऱनडर हिमाऱयन मा .वव. , 

जऱेश्वर (ख) केन्द्र 

९ २८१११ २८३४१ ८० 
श्री साउथ एससयन क्याम्व्रिज ई. वोहर्डङ्ग 
स्कुऱ, जऱेश्वर 

१० २८३४४ २८५२८ ७५ 
श्री मिेन्द्र आदर्ड महिऱा मा .वव. , जऱेश्वर 
(क)  केन्द्र 

११ २८५२९ २८७२४ ७५ 
श्री मिेन्द्र आदर्ड महिऱा मा .वव. , जऱेश्वर 
(ख)  केन्द्र 

१२ २८७२६ 

१०१५५७ 

सरमका 
सब ै

१०२ श्री रा.वव.म. क्यारपस, जऱेश्वर  

 

द्रष्टव्म 1–  

1. ऩयीऺा बवनभा भोफाइर, अन्म इरेक्ट्रोननक्ट्स निबाइस य व्माग(झोरा) ननषधे गरयएको छ ।  

2. आमोगको ऩूवव सूचना ववना ननधावरयत कामवक्रभ अनसुायको ऩयीऺा स्थनगत हनुे छैन । 

3. ऩयीऺाभा कारो भसी भात्र प्रमोग गनुवऩनेछ ।  

4. ऩयीऺाथीरे अननवामव रुऩभा आफ्नो प्रवेशऩत्रको साथभा नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र वा नेऩार सयकायफाट जायी 
बएको पोटो सभेतको कुनै ऩरयचमऩत्र अननवामव रुऩभा नरई १ घण्टा अगावै ऩयीऺा बवनभा आउनऩुनेछ । 

५. नेऩार सयकायफाट जायी बएको स्वास््म सयुऺा सम्फन्धी भाऩदण्ि अननवामव रुऩभा ऩारन गनुवऩनेछ । 
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द्रष्टव्म २–  कोनबि-19 सॊक्रभणफाट सयुक्षऺत यहन ऩयीऺाथीरे अननवामव ऩारना गनुवऩने थऩ ववषमहरु 

1. ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गनुव अक्षघ उम्भेदवाय स्वमॊरे कक्षम्तभा भाक्ट्स, स्माननटाइजय तथा आफ्नो रानग खानेऩानीको अननवामव  
व्मवस्था गनुव ऩनेछ ।  

2. उम्भेदवायरे ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाव य ननस्कदा नबिबाि नगयीकन एकआऩसभा २ नभटयको दूयी कामभ गनुव ऩनेछ । 

       3. ऩयीऺाभा खटीएका जनशक्षिरे ददएको ननदेशनको ऩूणव ऩारना गनुव ऩनेछ । 

4. ऩयीऺाथीहरु ऩयीऺा केन्द्रभा प्रवेश गदाव, फावहय ननस्कदा, शौचारम प्रमोग गनुवऩदाव नबिबाि नगरयकन दूयी कामभ गयी 
क्रभैसॉग तोवकएको स्थानभा जान ुऩनेछ । 

5. ऩयीऺाथीहरु सभूहभा बेरा हनुे, कुयाकानी गने गनुव हुॉदैन । 

6. उत्तयऩकु्षस्तका फझुाउॉदा उत्तयऩकु्षस्तकाभा यहेको खारी स्थान काटी फझुाउन ुऩनेछ । 

7. ऩयीऺाथीरे उत्तयऩकु्षस्तका फझुाउॉदा आफ्नो उत्तयऩकु्षस्तका गन्ती गयी उत्तयऩकु्षस्तका फझुाई हस्ताऺय गयी फावहय जान ु
ऩनेछ। 

8. कोनबि- 19 फाट सॊक्रनभत ऩयीऺाथीहरुका रानग ववशेष केन्द्रको व्मवस्था गरयने हुॉदा सॊक्रनभत ऩयीऺाथीरे ऩयीऺा 
नभनतको एक ददन अगावै भोफाइर नम्फय 984९११११९९ भा सम्ऩकव  गयी आफ्नो दताव नम्फय य नाभ थय सभेत 
वटऩाउन ुऩनेछ । 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(भाधव क्षघनभये) 
शाखा अनधकृत 




