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काठमाडौं कायाालय
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सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालयको सशस्त्र प्रहरी जवान पदको ललखखत परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ४३७/०७५-७६, लमलत २०7६/२/१५
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालयको दे हायको ववज्ञापन नम्वर तथा पदको पूवला नधााररत परीक्षा कायाक्रम अनुसार
काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुमध्ये सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालय, हलचोक,
काठमाडौंबाट ववस्तृत स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणा भई ललखखत परीक्षाका लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको ललखखत परीक्षा
कायाक्रम दे हायको लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्द्धत सबै को जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको
छ ।

सशस्त्र प्रहरी जवान पदको परीक्षा कायाक्रम
क्र.

ववज्ञापन नम्बर

सं .
१.

१५/०७५-७६

वकलसम
खुला तथा
समावेशी

पद

ववषय
नेपाली, अं ग्रज
े ी, गखणत

सशस्त्र प्रहरी जवान

र सेवा सम्बन्द्धी

परीक्षा
प्रणाली

अवलध

ललखखत परीक्षाको
लमलत र समय

वस्तुगत र

३

२०७६।२।२४ गते

ववषयगत

घण्टा

ददनको २.०० बजे

परीक्षा केन्द्र
क्र.सं .

उम्मेदवारहरुको दताा नम्वर

सं ख्या

परीक्षा भवन

१

1 दे खख 345 सम्म

200 जना

एस.इ.ए. इखिलनयररङ्ग एकेडे मी, थापाथली (क)

२

348 दे खख 693 सम्म

200 जना

एस.इ.ए. इखिलनयररङ्ग एकेडे मी, थापाथली (ख)

३

695 दे खख 1030 सम्म

200 जना

रत्नराज्य मा.वव., बानेश्वर (क)

४

1031 दे खख 1387 सम्म

200 जना

रत्नराज्य मा.वव., बानेश्वर (ख)

५

1389 दे खख 1729 सम्म

200 जना

वप्रलमयर कले ज, नयााँ बानेश्वर (क)

६

1730 दे खख 2091 सम्म

200 जना

वप्रलमयर कले ज, नयााँ बानेश्वर (ख)

७

2093 दे खख 2459 सम्म

200 जना

कलेज अफ इन्द्फरमेशन टे क्नोलोजी

८

2461 दे खख 3152 सम्म

332 जना

खज.पी. कोइराला मेमोररयल कलेज, लसफल, चाववहल

CITE, तीनकुने

रष्टव्यः–

१.

परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूव ा सूचना ववना लनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत हुनेछैन ।

३.

परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

२.
४.

५.
६.

परीक्षा भवनमा मोबाइल तथा क्यालकुलेटरको प्रयोग गना पाइने छै न ।

परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारलाई सखम्मललत गराइने छै न ।
ु न्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पुगी परीक्षा कोठा एवकन गनुप
परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
ा नेछ ।

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

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

(जयराम नेपाल)

(चन्द्रकान्द्त लनरौला)

शाखा अलधकृत

उपसखचव

nf]s ;]jf cfof]u

wgs'6f sfof{no, wgs'6f
 M )@^–%@)!#), )@^–%@)!%!, ˆofS; g+=M )@^–%@)!%!,

Website:www.psc.gov.np,
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जले र कायालय

स पक नं. ०४४-५२०१४७
E-Mail: janakpur@psc.gov.np

सश

हर जवान पदको लिखत पर

ाको पर

ा भवन कायम ग रएको सूचना

सूचना नं. 70/०७५-७६, म तः२०७६/0२/१३
सश

हर बल, नेपालको व ापन न बर 1५/०७५/७६ साधारण समूह, साधारण उप-समूह, सश

ी सश

हर बल नेपाल, नं.२ छ म ता बा हनी मु यालय, महो र मा दरखा त फारम बुझाइ ब तृत

उि ण भएका स पूण पर
पर

ाथ ह को

तयो गता मक लिखत पर

पर

पर

ा

णाल

पर

वषयगत र ब तुगत

ा मत

दता (रोल) नं. दे िख

स म

पर

दनको २:०० बजे

ा समय अव ध
३ घ टा

ा के

पर

ाथ सं या

पर

ा भवन

20001 दे िख 20423 स म

200

ी रा. व.म.

या पस, जले र (क) के

२

20424 दे िख 20946 स म

200

ी रा. व.म.

या पस, जले र (ख) के

३

20952 दे िख 2१५५४ स म

200

ी महे

४

21555 दे िख 22182 स म

200

ी ल.च.मु. मा. व., जले र (क) के

५

22187 दे िख 22576 स म

140

ी ल.च.मु. मा. व., जले र (ख) के

बना पर

ामा सि म लत नगराइने हुँदा

वेश प

लई पर

आदश क या मा. व., जले र

ा सं चालन हुन ु भ दा १ घ टा अगावै पर

आइपु नु पनछ ।
2. उ र पुि तकामा कालो म स मा
3. पर

ा के

मा

योग गनुपनछ ।

ा भवनमा मोवाइल फोन नषेध ग रएको छ ।

4. ब तुगत बहु वैकि पक
5. तो कएको पर

मा

या कुलेटर

ा भवन बाहे क अ य पर

योग गन पाइने छै न ।

ा भवनह मा कुनै प न उ मेदवारह लाइ सि म लत गराइने छै न ।

6. आयोगको पूव सूचना वना नधा रत काय म अनुसारको पर

ामा

थानमा दे हायका

१

यः
वेशप

समय

207६/02/२४ गते शु बार

ण पर

काशन ग रएको छ ।

ा काय मः

पर
.सं .

वा य पर

ा पूव नधा रत काय मानुसार न न म त, समय र

ा भवनह मा सं चालन हुने भएकोले स बि धत सबैको जानकार का ला ग यो सूचना

1.

हर जवान पदको ला ग

ा थ गत हुनेछैन।

( दपेश कुमार झा)
शाखा अ धकृत

nf]s ;]jf cfof]u

dx]Gb|gu/ sfof{no
dx]Gb|gu/, s~rgk'/

सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिलित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना ।
सूचना नं. ६३/०७५-०७६, लमलत :२०७६/०२/१४

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बबज्ञापन नं. १५/०७५/०७६ (खल
ु ा र समावेशी) अनसु ार साधारण समहू ,
साधारण उपसमहू , सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लाबि श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ७ बैधनाथ बाबहनी मख्ु यालय
अत्तररया, कै लालीबाट बलर्इएको बवस्तृत स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उबत्तणइ भर्इ बलबखत परीक्षाका लाबि छनोट
भएका सम्पणू इ उम्मेदवारहरुको प्रबतयोबितात्मक बलबखत परीक्षा पवू इ प्रकाबशत परीक्षा कायइक्रम अनसु ार देहायका
परीक्षा भवनमा संचालन हुने भएकोले सम्बबधधत सबैको जानकारीको लाबि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
परीक्षा काययक्रम
क्र.सं.

१.

पत्र/लवषय

परीक्षा प्रणािी

नेपाली, अग्रं ेजी, िबणत र
बबषयित र वस्तुित
सेवा सम्वबधध

पूणायङ्क

लमलत र समय

अवधी

१००

२०७६/०२/२४ िते बदनको
२:०० वजे

३ घण्टा

परीक्षा भवन
रोि नं.

क्र.स.ं
१.
२.
३.
४.
५.
६.

देलि

सम्म

परीक्षार्थी
सख्ं या

५०००५
५०५४३
५०९७२
५१४२१
५१७८६
५२२१९

५०५४१
५०९७१
५१४१९
५१७८०
५२२१७
५२५२८

२००
२००
२००
१६०
१६०
१४६

परीक्षा भवन

श्री कंचन बवद्या मबधदर “क” (बशव मबधदर नहर छे उ) महेधरनिर ।
श्री कंचन बवद्या मबधदर “ख” (बशव मबधदर नहर छे उ) महेधरनिर ।
श्री कंचन बवद्या मबधदर “ि” (बशव मबधदर नहर छे उ) महेधरनिर ।
श्री बिक्सस्टन कलेज (बिबभजन सिक कायाइलय नबजक) महेधरनिर ।
श्री बलबटल स्टार पबललक स्कुल (बिबभजन सिक कायाइलय नबजक) महेधरनिर ।
श्री आदइश बवद्या बनके तन (राबरिय बाल बवद्यालय पछािी) महेधरनिर ।

…………………

…………………

(पुस्कर राज उपाध्याय)

(िगेन्द्र प्रसाद भट्ट)

स.क.अ.

शािा अलधकृत

द्रष्टव्यः







प्रवेश पत्र बबना परीक्षाथीलाई परीक्षामा सबम्मबलत िरार्ने छै न । उम्मेदवारहरूले सक्सकल नेपाली ना.प्र.प. पबन साथमा ल्याउनु पनेछ ।
परीक्षा कोठा पत्ता लिाउने प्रयोजनका लाबि उम्मेदवारहरुले एक घण्टा अिावै परीक्षा भवनमा पबु िसक्सनु पनेछ ।
वस्तिु त पररक्षामा क्सयालकुलेटर र मोबार्ल फोनको प्रयोि पणू इ रुपमा बनषेध िररएको छ ।
उत्तरपबु स्तकामा अबनवायइ रुपमा कालोमसी भएको िटपेन/कलम प्रयोि िनपइु नेछ ।
परीक्षा सचं ालन हुने बदन सावइजबनक बवदा पनइ िएमा पबन लोक सेवा आयोिको पवू इ सचू ना बवना परीक्षा कायइक्रम स्थबित हुने छै न ।

Web site:www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., फोन 099-521209, फ्याक्स 099523992

लोक सेवा आयोग
बुटवल कायाालय
बुटवल, रुपन्दे ही

फोनः ०७१-५४०२०७, 551328 फ्याक्सः ०71-547807 Email: lumbini@psc.gov.np Website: www.psc.gov.np

सशस्त्र प्रहरी जवान पदको ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 95/०७५-७६, लमलत २०७6/०2/१४
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालयको लमलत 2075/11/24 गते प्रकाखशत ववज्ञापन नं.
15/075/76 (िुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको पूवला नधााररत परीक्षा काया्रमम ननुसार सशस्त्र
प्रहरी बल, नेपाल सीमा सुरक्षा ताललम खशक्षालय, बदाघाट, नवलपरासीबाट ववस्तृत स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणा
भर्ा ललखित परीक्षाका लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरूको मात्र ललखित परीक्षा काया्रमम लनम्न लमलत, समय र
स्थानमा सचालालन हुने भएकोले सम्बखन्धत सबोको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ
परीक्षा काया्रमम
्रम.सं .

परीक्षा प्रणाली

लमलत र समय

समय

१

ववषयगत र वस्तुगत

2076/02/24 गते ददनको 2.00 बजे

३ घण्टा

परीक्षा भवन
उम्मेदवार

्रम.सं .

उम्मेदवारहरूको दताा नम्बर

परीक्षा भवन

१

60001 दे खि 60343 सम्म

180 जना

श्री नक्सफोर्ा मा.वव., सुख्िानगर, बुटवल (क)

२

60344 दे खि 60799 सम्म

180 जना

श्री नक्सफोर्ा मा.वव., सुख्िानगर, बुटवल (ि)

३

60805 दे खि 61300 सम्म

180 जना

श्री लसद्धेश्वर लाल कुमारी मा.वव., ददपनगर, बुटवल (क)

४

61302 दे खि 61730 सम्म

145 जना

श्री लसद्धेश्वर लाल कुमारी मा.वव., ददपनगर, बुटवल (ि)

संख्या

द्रष्टव्यः
क) परीक्षा सचालालन हुने ददन नप्रत्याखशत लबदा पना गएमा पलन आयोगको पूव ा सूचना ववना लनधााररत काया्रमम ननुसारको परीक्षा
स्थलगत हुनेछोन

ि) परीक्षा भवनमा मोबार्ल लनषेध गररएको छ

ग) वस्तुगत बहुवोकखपपक प्रश्नमा क्यालकुलेटर प्रयोग गना पार्ने छो न
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ
ङ) परीक्षाथीले नलनवाया रूपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललर्ा परीक्षा भवनमा जानुपनेछ
च) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक नन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गरार्ने छो न
..........................
(पुष्पराज िनाल)
शािा नलधकृत

लोक सेवा आयोग

दाङ कार्ाालर्
फोन नं- ०८२-५२२८२५ फ्याक्स नं- ०८२-५२००१३ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः rapti@psc.gov.np

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सशस्त्र प्रहरी जवान ताललम लशक्षालय, नौबस्त्ता बााँकेको सशस्त्र प्रहरी जवान
पदको ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना

सच
ू ना नं. ८०/०७५-७६, मिति: २०७६/२/१६

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाालयको दे हायको ववज्ञापन नम्वर तथा पदको पव
ूा ननधााररत परीक्षा कायाक्रम
अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सशस्त्र प्रहरी जवान ताललम लशक्षालय, नौबस्त्ता बााँकेबाट ववस्त्तत
ृ स्त्वास्त््य परीक्षण परीक्षामा
उत्तीणा भई ललखित परीक्षाका लागग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको ललखित परीक्षा कायाक्रम दे हायको लमनत, समय र स्त्थानमा
सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धधत सबैको जानकारीका लागग यो सूचना प्रकालशत गररएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी जवान पदको परीक्षा कार्ाक्रि
क्र.

ववज्ञापन नम्वर

ककलसम

पद

ववषय

परीक्षा

सं.

अवगध

ललखित परीक्षाको लमनत

प्रणाली

१

१५/०७५-७६

िुला तथा
समावेशी

र समय

सशस्त्र

नेपाली, अंग्रेजी,

वस्त्तुगत

३

२०७६।२।२४ गते ददनको

प्रहरी जवान

गखणत र सेवा

र

घण्टा

२.०० बजे

सम्बधधी

ववषयगत

परीक्षा केन्द्र
क्र.सं.

उम्मेदवारहरुको दताा नम्वर

संख्या

परीक्षा भवन

१

७०००२ दे खि ७०४६६

२००

२

७०४७८ दे खि ७०८५९

२००

त्ररभूवन नमुना माध्यलमक ववद्यालय, कोहलपुर बााँके (क)

त्ररभव
ू न नमन
ु ा माध्यलमक ववद्यालय, कोहलपरु बााँके (ि)

३

७०८६० दे खि ७१२२४

१६१

त्ररभूवन नमुना माध्यलमक ववद्यालय, कोहलपुर बााँके (ग)

द्रष्टव्यः–
१.
२.

परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्यालशत ववदा पना गएमा पना आयोगको पव
ू ा सच
ू ना ववना ननधााररत कायाक्रम अनस
ु ारको परीक्षा
स्त्थलगत हुनेछैन ।

परीक्षा भवनमा मोबाइल तथा क्यालकुलेटरको प्रयोग गना पाइने छै न ।

३.

परीक्षामा कालो मसी मार प्रयोग गनप
ुा नेछ ।

४.

परीक्षाथीले अननवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपर ललई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।

५.

तोककएको परीक्षा भवन बाहे क अधय परीक्षा भवनहरुमा कुनै पनन उम्मेदवारलाई सन्म्मललत गराइने छै न ।

६.

परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
ु धदा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पुगी परीक्षा कोठा एककन गनप
ुा नेछ ।

ववष्णप्र
ु साद धयौपाने

शािा अगधकृत

